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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ,
бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105
от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108
от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г. и бр. 41
и 74 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 3 след думата „заетост“ се
добавя „и професионална реализация“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавната политика за интеграция на
хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната
политика, областните управители и органите на
местното самоуправление в сътрудничество с
национално представителните организации на

и за хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и
национално представителните организации на
работниците и служителите съобразно приета
национална стратегия за хората с увреждания.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При осъществяване на държавната политика за интеграция на хората с увреждания
органите по ал. 2 се подпомагат и от други
организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с
увреждания.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Национален съвет за
интеграция на хората с увреждания“ се добавя
„с председател министъра на труда и социалната политика“.
2. В ал. 2 думите „представителните организации на хората с увреждания, национално
представителните организации за хората с
увреждания“ се заменят с „представителните
организации на и за хората с увреждания“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националният съвет за интеграция на
хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии,
програми и планове, които засягат правата на
хората с увреждания и тяхната интеграция.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерският съвет приема Правилник
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания,
в който определя и критериите за национална
представителност на организациите на и за
хората с увреждания.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 думите „и контролира спазването
на утвърдените критерии за предоставянето
им“ се заличават.
2. Създава се нова т. 2:
„2. контролира дейностите по предоставяне
на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;“.
3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно
т. 3, 4 и 5.
4. Създава се т. 6:
„6. разработва програми и финансира проекти
за рехабилитация, интеграция и за изграждане
на достъпна среда за хората с увреждания;“.
5. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по
методика, утвърдена от министъра на труда и
социалната политика.
(2) Социалната оценка установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.
(3) Социалната оценка се извършва по
искане на:
1. лицето с увреждане;
2. родителя (осиновителя), настойника или
попечителя на лице с увреждане;
3. семейството на роднини, близки или
приемното семейство, при което е настанено
дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето.
(4) По искане и с участието на лицата по
ал. 3 въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“;
б) създава се т. 4:
„4. мотивирано предложение за отпускане
на целева помощ за изработване и/или покупка
на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;“
в) създава се т. 5:
„5. мотивирано предложение за отпускане
на финансова подкрепа по чл. 41а.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Поименният състав на комисията по
ал. 2 се утвърждава със заповед на директора
на дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане и включва:
1. експерт от дирекция „Социално подпомагане“, определен от директора на дирекция
„Социално подпомагане“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

2. лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване;
3. психолог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;
4. педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;
5. представител на общината, определен от
съответния кмет;
6. експерт от дирекцията „Бюро по труда“,
определен от директора на дирекция „Бюро по
труда“ на Агенцията по заетостта.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „заболявания“ се заменя
с „и пренаталните заболявания и придобити
състояния“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „хората
с увреждания, национално представителните
организации за хората с увреждания“ се заменят
с „и за хората с увреждания, другите организации, работещи в областта на интеграцията и
защитата на правата на хората с увреждания“.
§ 8. В чл. 15, ал. 2 т. 8 се изменя така:
„8. назначаване на помощни средства,
приспособления и съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания.“
§ 9. В чл. 17, т. 5 след думата „увреждания“
се добавя „и на лицата с увреждания до 29-годишна възраст“.
§ 10. В чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3 думите „лице
с увреждане“ се заменят с „лице с трайно
увреждане“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Агенцията за хората с увреждания
извършва контрол относно разходването на
средствата по ал. 1.“
§ 12. В чл. 28, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения:
1. В текста преди буква „а“ думите „лицата
с увреждания“ се заменят с „лицата с трайни
увреждания“.
2. В буква „а“ думата „общия“ се заменя
със „списъчния“.
3. В буква „б“ думата „общия“ се заменя
със „списъчния“.
4. В буква „в“ числото „50“ се заменя с „30“,
а думата „общия“ се заменя със „списъчния“.
§ 13. В чл. 29, ал. 2 думата „Редът“ се заменя
с „Условията и редът“, а думите „се определя“
се заменят със „се определят“.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 44, ал. 3“ се заменят
с „чл. 44, ал. 2“.
2. В ал. 2 думите „държава членка или
държава от Европейското икономическо пространство“ се заменят с „държава – членка на
Европейския съюз, друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария“.
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3. В ал. 5 думите „изискванията за осъществяване“ се заменят с „условията и реда
за осъществяване и контрол“.
§ 15. В чл. 35а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на съмнение дали един продукт
е медицинско изделие или помощно средство,
приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. В чл. 36 в текста преди т. 1 думите
„Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министерството на физическото
възпитание и спорта“.
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „50“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Контролът относно използването на
средствата по ал. 2 се осъществява от Агенцията
за хората с увреждания.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 18. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Хората с трайни увреждания
имат право на финансова подкрепа в зависимост
от индивидуалните им потребности, установени
в оценката по чл. 12, за ползване на:
1. социални услуги;
2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;
3. услуги за участие в трудова заетост и
професионална квалификация;
4. услуги за достъп до образование и обучение;
5. услуги за осигуряване на достъпна среда.
(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и
ползване на финансовата подкрепа за всяка
от услугите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят с
правилника за прилагане на закона.“
§ 19. Член 43 се отменя.
§ 20. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания
съобразно своите потребности имат право на
целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение,
лица със затруднения в придвижването, лица с
интелектуални затруднения и лица с психически
разстройства, интерпретатори-придружители на
лица със слепо-глухота и преводачи на лица
с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите
потребности имат право на целеви помощи за
изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по
чл. 35а, ал. 1, с изключение на медицинските
изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

(3) Размерът на целевите помощи по ал. 2 се
определя по методика и със заповед, утвърдени
от министъра на труда и социалната политика
съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма
и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и директорът на Националната здравноосигурителна
каса съвместно утвърждават координационен
механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с целевите
помощи по ал. 2.
(5) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на
целевите помощи и размерите на целевите
помощи по ал. 1 се определят с правилника
за прилагане на закона.“
§ 21. В чл. 45, ал. 1 числото „43“ се заличава.
§ 22. В чл. 52 съюзът „или“ се заменя с „и“.
§ 23. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) На лице, което осъществява
дейност по предоставяне на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хора с увреждания в нарушение
на разпоредбите на този закон и на наредбата
по чл. 35, ал. 5, се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 10 000 до
20 000 лв. за всеки отделен случай.
(2) Сумите, събрани по ал. 1, се внасят в
приход на Агенцията за хората с увреждания
и се разходват за програми и проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на
достъпна среда за хората с увреждания.“
§ 24. В чл. 55, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думите „областта на социалното подпомагане“ се добавя „и на целевите
помощи по чл. 44, ал. 1, т. 1 и 3“.
2. Създава се т. 7:
„7. изпълнителния директор на Агенцията
за хората с увреждания – за нарушения, свързани с предоставянето на целеви помощи по
чл. 44, ал. 2.“
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 10 се изменя така:
„10. „Национално представителни организации на и за хората с увреждания“ са тези
организации, които представляват хората с
увреждания и които са признати като такива
при условия и по ред, установени с акт на
Министерския съвет.“
Заключителни разпоредби
§ 26. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г.; бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят
следните допълнения:
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1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 10:
„10. месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средното образование, но не по-късно от
20-годишна възраст.“
2. Създава се чл. 8д:
„Чл. 8д. (1) Право на месечна добавка в
размер 70 на сто от минималната работна
заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното
образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, имат:
1. родители (осиновители), когато отглеждат
деца с трайни увреждания;
2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с
трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето.
(2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от
дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.
(3) Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции
и социални услуги – резидентен тип, за срок,
по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка по ал. 1 за периода
на престоя им в тях.“
3. В чл. 12 се създава т. 10:
„10. три години – за месечната добавка за
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
и до завършване на средното образование, но
не по-късно от 20-годишна възраст считано от
края на месеца, за който се отнася.“
§ 27. Параграф 6, т. 1, буква „в“, § 17, т. 1 и
§ 18 влизат в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2324

УКАЗ № 70
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за администрацията, приет от ХLI Народно
събрание на 11 март 2010 г.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30,
69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г.,
бр. 43 и 94 от 2008 г. и бр. 35 и 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5а ал. 4 се изменя така:
„(4) Органите на изпълнителната власт осъществяват контрол за спазване на правилата
за административно обслужване.“
§ 2. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) В министерството се създава
инспекторат на пряко подчинение на министъра
за осъществяване на административен контрол.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното
разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(3) Инспекторатът осъществява дейността
си съгласно вътрешни правила, утвърдени от
съответния орган на изпълнителната власт въз
основа на методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2.
(4) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, планови, тематични,
извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения,
прояви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите на
администрацията;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
7. осъществява контрол и извършва проверки
по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
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10. прави предложения за нови или за
изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата и
дейността на администрацията;
11. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от органа
на изпълнителната власт.
(5) Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол върху
дейността на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
(6) В администрациите, които не се обхващат
от контрола по ал. 5, се създават инспекторати.
(7) Инспекторатът изпраща на Главния
инспекторат ежегодно до 1 март доклад за
извършените проверки по ал. 4 през предходната година.“
§ 3. В чл. 46а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. предлага на министър-председателя за
утвърждаване методология за анализ и оценка
на ефективността на дейността на администрацията;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая
се добавя „и взаимодействието им със специализираните контролни органи“;
в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5;
г) създава се т. 6:
„6. разработва и утвърждава Методика за
оценка на корупционния риск;“
д) досегашната т. 5 става т. 7.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Главният инспекторат представя на
министър-председателя ежегодно до 30 април
обобщен доклад за извършените проверки, изготвен въз основа на докладите по чл. 46, ал. 7.“
§ 4. В чл. 46б се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и служителите по чл. 46,
ал. 5“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „или служителят по чл. 46,
ал. 5“ се заличават.
§ 5. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „В
Министерството на държавната администрация
и административната реформа“ се заменят с
„Към Министерския съвет“.
2. В ал. 4 думите „наредба на министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „наредба, приета
от Министерския съвет“.
§ 6. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „главния секретар
на Министерския съвет“.
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2. В ал. 2 думите „Министърът на държавната
администрация и административната реформа“
се заменят с „Министър-председателят“.
§ 7. В § 10 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заменят с „Министерския съвет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. До приемането на нова наредба по
чл. 61, ал. 4 се прилага действащата наредба,
доколкото не противоречи на този закон.
§ 9. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 61, ал. 4.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2323

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от
ХLI Народно събрание на 11 март 2010 г.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на ХХІV конгрес
на Всемирния пощенски съюз
Член единствен. Ратифицира Осмия допълнителен протокол към Устава на Всемирния
пощенски съюз, Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния
пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея и
Споразумението за услугите по пощенските
плащания, приети от ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани на 12 август
2008 г. в Женева.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2283
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УКАЗ № 81
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от
ХLI Народно събрание на 21 януари 2010 г.,
повторно приет на 17 март 2010 г.
Издаден в София на 23 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10
от 1990 г.; изм., бр. 11 от 1998 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Народното събрание“ се
заменят със „сградите на Народното събрание,
на Президентството и на Министерския съвет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Обозначена зона е зоната за сигурност
около сградите по ал. 2, която обхваща не помалко от пет и не повече от двадесет метра от
съответната сграда. Обозначената зона може
да се определя за всеки конкретен случай по
предложение на администрацията на органите
по ал. 2, след съгласуване с компетентните
органи на Министерството на вътрешните работи, и се утвърждава от кмета на Столична
община, за което се уведомява организаторът
на събранието, митинга или манифестацията.“
§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството“ се заменят с „кмета
на общината“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 думите „Председателят на
изпълнителния комитет на общинския народен
съвет, съответно кметът“ се заменят с „Кметът
на общината“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „председател“ се заменя
с „организаторите, подписали уведомлението
по чл. 8, ал. 1“.
2. В ал. 2 думата „председателя“ се заменя
с „организаторите по ал. 1“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „общинския народен съвет или кметството“ се заменят с „кмета на
общината“, а думите „пет дни“ се заменят със
„72 часа“.
2. В ал. 2 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен
съвет, съответно кметът“ се заменят с „Кметът
на общината“.
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§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателят на изпълнителния комитет на общинския народен
съвет, съответно кметът“ се заменят с „кметът
на общината“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Председателят
на изпълнителния комитет на общинския народен съвет или кметът“ се заменят с „Кметът
на общината“;
б) в т. 1 думите „обществен и държавен
строй“ се заменят с „ред“.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Организаторът на събранието, митинга
или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред съответния
административен съд в 3-дневен срок от получаването є. Жалбата не спира изпълнението на
заповедта. Съдът се произнася по нея в срок от
24 часа. Решението на съда се обявява веднага
и е окончателно.
(5) За провеждането или непровеждането на
събранието, митинга или манифестацията кметът
на общината, съответно кметът на кметството,
уведомява незабавно компетентните органи на
Министерството на вътрешните работи.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет,
съответно кметът“ се заменят с „Кметът на
общината“.
2. В ал. 2 думата „незабавно“ се заличава.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съответните органи на
народните съвети“ се заменят с „длъжностни
лица, определени от кмета на общината“.
2. В ал. 3 думата „съответно“ се заличава, а
думите „председателя на изпълнителния комитет
на общинския или на областния народен съвет“
се заменят с „кмета на общината“.
§ 9. В допълнителните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 думата „другарски“ се заменя с
„други“, а думите „събранията по месторабота
и събранията, предвидени с нормативен акт“
се заменят с „каквито и да било събрания на
закрито“.
2. В § 3 думите „народните съвети“ се заменят с „кметовете на общини“.
Преходна разпоредба
§ 10. (1) Подадените преди влизането в
сила на този закон писмени уведомления се
разглеждат от органа, пред който са подадени.
Отказите подлежат на обжалване при условията
и по реда на този закон.
(2) Отказите, постановени преди влизането
в сила на този закон и по които срокът на
обжалване не е изтекъл, се обжалват при условията и по реда на този закон.
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(3) Висящите пред районните съдилища дела
се разглеждат по досегашния ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 януари 2010 г. и на 17 март 2010 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2534

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за дейността на
Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия за периода 20 юли 2009 г. –
20 декември 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 4,
ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода
20 юли 2009 г. – 20 декември 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 17 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2535

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външна
политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Четин Хюсеин Казак като
член на Комисията по външна политика и
отбрана.
2. Избира Юнал Саид Лютфи за член на
Комисията по външна политика и отбрана.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 17 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2536
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Юнал Саид Лютфи като
член на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
2. Избира Четин Хюсеин Казак за член на
Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 17 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2537

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 58
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 136,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В приложението към т. 1 от Указ № 168
от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите
във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и
Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания, се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел 1.2 „Щаб по подготовката на
Сухопътните войски“:
а) наименованието „Щаб по подготовката
на Сухопътните войски“ се заменя със „Сухопътни войски“;
б) в пореден № 6 длъжността „Началник на
щаба по подготовката на Сухопътните войски“
се заменя с „Началник на Сухопътните войски“;
в) в пореден № 7 длъжността „Първи заместник-началник на щаба по подготовката
на Сухопътните войски“ се заменя с „Първи
заместник-началник на Сухопътните войски“;
г) в пореден № 8 длъжността „Заместник-началник на щаба по подготовката на Сухопътните
войски“ се заменя със „Заместник-началник на
Сухопътните войски“.
2. В раздел 1.3 „Щаб по подготовката на
Военновъздушните сили“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) наименованието „Щаб по подготовката
на Военновъздушните сили“ се заменя с „Военновъздушни сили“;
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б) в пореден № 9 длъжността „Началник на
щаба по подготовката на Военновъздушните
сили“ се заменя с „Началник на Военновъздушните сили“;
в) в пореден № 10 длъжността „Заместникначалник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили“ се заменя със „Заместникначалник на Военновъздушните сили“.
3. В раздел 1.4 „Щаб по подготовката на
Военноморските сили“ се правят следните изменения и допълнения:
а) наименованието „Щаб по подготовката
на Военноморските сили“ се заменя с „Военноморски сили“;
б) в пореден № 11 длъжността „Началник
на щаба по подготовката на Военноморските
сили“ се заменя с „Началник на Военноморските сили“;
в) в пореден № 12 длъжността „Заместникначалник на щаба по подготовката на Военноморските сили“ се заменя със „Заместникначалник на Военноморските сили“.
4. Наименованието на раздел 1.6 „Военни
формирования, подчинени на командването
и щабовете в Българската армия“ се заменя
с „Военни формирования, подчинени на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и
Военноморските сили“.
5. В раздел 5.1 „Длъжности в щабове и
структури на международни организации“:
а) в пореден № 38 длъжността „Представител на началника на отбраната във Военния
комитет на НАТО“ се заменя с „Военен представител на началника на отбраната във Военния
комитет на НАТО и във Военния комитет на
Европейския съюз“;
б) пореден № 39 „Представител на началника
на отбраната във Военния комитет на Европейския съюз – военно звание „генерал-лейтенант
(вицеадмирал)“ се заличава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2462

УКАЗ № 59
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1,
чл. 160, ал. 1, т. 8, чл. 161, т. 1 и чл. 162, т. 2
и във връзка с § 155 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Прекратявам правоотношението за изпълнение на военна служба с генерал-лейтенант
Атанас Димитров Запрянов и го освобождавам
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от длъжността представител на началника на
отбраната във Военния комитет на НАТО и от
военна служба считано от 1 март 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2463

УКАЗ № 60
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-лейтенант Галимир
Стоянов Пехливанов от длъжността представител на началника на отбраната във Военния
комитет на Европейския съюз.
2. Назначавам генерал-лейтенант Галимир
Стоянов Пехливанов на длъжността военен
представител на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО и във Военния
комитет на Европейския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2464

УКАЗ № 61
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-лейтенант Иван
Кирев Добрев от длъжността началник на щаба
по подготовката на Сухопътните войски.
2. Назначавам генерал-лейтенант Иван
Кирев Добрев на длъжността началник на
Сухопътните войски.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2465
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УКАЗ № 62
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-майор Димитър
Неделчев Димитров от длъжността първи заместник-началник на щаба по подготовката на
Сухопътните войски.
2. Назначавам генерал-майор Димитър
Неделчев Димитров на длъжността първи
заместник-началник на Сухопътните войски.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2466

УКАЗ № 63
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Андрей
Илиев Боцев от длъжността заместник-началник
на щаба по подготовката на Сухопътните войски.
2. Назначавам бригаден генерал Андрей
Илиев Боцев на длъжността заместник-началник на Сухопътните войски.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2467

УКАЗ № 64
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността началник
на щаба по подготовката на Военновъздушните сили.
2. Назначавам генерал-майор Константин
Веселинов Попов на длъжността началник на
Военновъздушните сили.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2468

УКАЗ № 65
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Румен
Георгиев Радев от длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили.
2. Назначавам бригаден генерал Румен Георгиев Радев на длъжността заместник-началник
на Военновъздушните сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2469

УКАЗ № 66
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев от длъжността началник на
щаба по подготовката на Военноморските сили.
2. Назначавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев на длъжността началник на
Военноморските сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2470
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УКАЗ № 67
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Румен Георгиев
Николов от длъжността заместник-началник на
щаба по подготовката на Военноморските сили.
2. Назначавам комодор Румен Георгиев
Николов на длъжността заместник-началник
на Военноморските сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2471

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2502

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 16 от 2005 г.; изм.,
бр. 56 от 2006 г., бр. 39 от 2007 г. и бр. 58 от
2008 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 27 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 18 МАРТ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите,
спрямо които Република България прилага
забрана или ограничения върху продажбата
и доставките на въоръжение и свързаното с
него оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от
2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94, 96 и 98 от 2005 г.,
бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41,
46 и 61 от 2007 г., бр. 9, 20 и 43 от 2008 г. и
бр. 92 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Отменя се т. 16 „Руанда“ от приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 91 на
Министерския съвет от 2001 г.
Заключителни разпоредби
§ 2. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Благоевград
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
27
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
27
Специализирана администрация, в т.ч.:
100
дирекция „Здравен контрол“
38
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“ 36
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
9
Обща численост
129“.
§ 2. Приложение № 2 към чл. 27 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Бургас
Ръководител – директор на РИОКОЗ
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:

1
1
31
31
160
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дирекция „Здравен контрол“
62
дирекция „Лабораторни изследвания“
33
дирекция „Надзор на заразните болести“ 56
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
9
Обща численост
193“.
§ 3. Приложение № 4 към чл. 27 се изменя
така:
„Приложение № 4
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Велико Търново
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финансово и стопанско обслужване“
17
Специализирана администрация, в т.ч.:
62
дирекция „Здравен контрол“
21
дирекция „Лабораторни изследвания“
13
дирекция „Надзор на заразните болести“ 19
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
9
Обща численост
81“.
§ 6. Приложение № 10 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 27

Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
26
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
26
Специализирана администрация, в т.ч.:
98
дирекция „Здравен контрол“
38
дирекция „Лабораторни изследвания“
23
дирекция „Надзор на заразните болести“ 28
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
9
Обща численост
126“.
§ 4. Приложение № 8 към чл. 27 се изменя
така:

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Кюстендил
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
14
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
14
Специализирана администрация, в т.ч.:
63
дирекция „Здравен контрол“
25
дирекция „Лабораторни изследвания“
18
дирекция „Надзор на заразните болести“ 20
Обща численост
79“.
§ 7. Приложение № 13 към чл. 27 се изменя така:

„Приложение № 8
към чл. 27

„Приложение № 13
към чл. 27

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Добрич
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
18
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
18
Специализирана администрация, в т.ч.:
79
дирекция „Здравен контрол“
31
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“ 21
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
10
Обща численост
99“.
§ 5. Приложение № 9 към чл. 27 се изменя
така:

Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Пазарджик

„Приложение № 9
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Кърджали
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
17
дирекция „Административно-правно,

Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
24
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
24
Специализирана администрация, в т.ч.:
92
дирекция „Здравен контрол“
51
дирекция „Лабораторни изследвания“
18
дирекция „Надзор на заразните болести“ 23
Обща численост
118“.
§ 8. Приложение № 14 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Перник
Ръководител – директор на РИОКОЗ
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“

1
1
17
17
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Специализирана администрация, в т.ч.:
52
дирекция „Здравен контрол“
26
дирекция „Лабораторни изследвания“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 15
Обща численост
71“.
§ 9. Приложение № 15 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Плевен
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
24
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
24
Специализирана администрация, в т.ч.:
104
дирекция „Здравен контрол“
37
дирекция „Лабораторни изследвания“
25
дирекция „Надзор на заразните болести“ 34
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
8
Обща численост
130“.
§ 10. Приложение № 16 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Пловдив
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
40
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
40
Специализирана администрация, в т.ч.:
201
дирекция „Здравен контрол“
77
дирекция „Лабораторни изследвания“
47
дирекция „Надзор на заразните болести“ 67
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
10
Обща численост
243“.
§ 11. Приложение № 17 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Разград
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
15
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
15
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Специализирана администрация, в т.ч.:
54
дирекция „Здравен контрол“
25
дирекция „Лабораторни изследвания“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 18
Обща численост
71“.
§ 12. Приложение № 20 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Сливен
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
11
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация, в т.ч.:
78
дирекция „Здравен контрол“
25
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“ 28
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
8
Обща численост
91“.
§ 13. Приложение № 21 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 21
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Смолян
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
12
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
12
Специализирана администрация, в т.ч.:
57
дирекция „Здравен контрол“
32
дирекция „Лабораторни изследвания“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 14
Обща численост
71“.
§ 14. Приложение № 23 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Софийска област
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
17
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
17
Специализирана администрация, в т.ч.:
96
дирекция „Здравен контрол“
40
дирекция „Лабораторни изследвания“
21
дирекция „Надзор на заразните болести“ 26
дирекция „Опазване на общественото
здраве“
9
Обща численост
115“.
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§ 15. Приложение № 26 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Хасково
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
20
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
20
Специализирана администрация, в т.ч.:
97
дирекция „Здравен контрол“
45
дирекция „Лабораторни изследвания“
21
дирекция „Надзор на заразните болести“ 31
Обща численост
119“.
§ 16. Приложение № 27 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 27
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Шумен
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
15
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
15
Специализирана администрация, в т.ч.:
73
дирекция „Здравен контрол“
30
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“ 26
Обща численост
90“.
§ 17. Приложение № 28 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 28
към чл. 27
Численост на персонала на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве – Ямбол
Ръководител – директор на РИОКОЗ
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
11
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация, в т.ч.:
59
дирекция „Здравен контрол“
27
дирекция „Лабораторни изследвания“
14
дирекция „Надзор на заразните болести“ 18
Обща численост
72“.
§ 18. Приложение № 29 към чл. 33, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 29
към чл. 33, ал. 2
Регионални инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве, в които се създава
дирекция „Опазване на общественото здраве“
1. РИОКОЗ – Благоевград
2. РИОКОЗ – Бургас
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3. РИОКОЗ – Варна
4. РИОКОЗ – Велико Търново
5. РИОКОЗ – Враца
6. РИОКОЗ – Габрово
7. РИОКОЗ – Добрич
8. РИОКОЗ – Кърджали
9. РИОКОЗ – Ловеч
10. РИОКОЗ – Плевен
11. РИОКОЗ – Пловдив
12. РИОКОЗ – Русе
13. РИОКОЗ – Сливен
14. СРИОКОЗ – София
15. РИОКОЗ – Софийска област
16. РИОКОЗ – Стара Загора.“
§ 19. Приложение № 30 към чл. 34, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 30
към чл. 34, ал. 3
Регионални инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве, в които дирекция
„Здравен контрол“ извършва и дейностите,
посочени в чл. 34, ал. 3, т. 1 – 13
1. РИОКОЗ – Видин
2. РИОКОЗ – Кюстендил
3. РИОКОЗ – Монтана
4. РИОКОЗ – Пазарджик
5. РИОКОЗ – Перник
6. РИОКОЗ – Разград
7. РИОКОЗ – Силистра
8. РИОКОЗ – Смолян
9. РИОКОЗ – Търговище
10. РИОКОЗ – Хасково
11. РИОКОЗ – Шумен
12. РИОКОЗ – Ямбол.“
Заключителна разпоредба
§ 20. Правилникът влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: Б. Нанев
2482

НАРЕДБА № 10
от 4 март 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“
Член единствен. (1) С наредбата се утвърждава медицинският стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“ съгласно приложението.
(2) Дейността по анестезия и интензивно
лечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни
заведения, в които се осъществява дейност по
анестезия и интензивно лечение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията по
раздел II, буква „в“, т. 5.2 от приложението в
3-месечен срок от влизане в сила на наредбата.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 11 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“ (ДВ, бр. 37 от 2005 г.).
Министър: Б. Нанев
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АНЕСТЕЗИЯ
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“
Раздел I. Медицинска специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
Анестезиология и интензивно лечение е основна медицинска специалност, която включва
изучаването и практическата реализация на
клиничните дейности „Анестезия“, „Кардиопулмонална ресусцитация“ и „Интензивно лечение“.
1. Анестезия е приложение на лекарствени
продукти (анестетици) и техники (анестетични
техники) за предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване от анестезия.
2. Кардиопулмонална ресусцитация е комплекс от диагностични и терапевтични дейности
за възстановяване на преустановени основни
жизнени функции (сърдечна дейност, дишане,
функции на централната нервна система) при
пациенти в състояние на клинична смърт.
3. Интензивно лечение е специфичен диагностично-лечебен процес при пациенти с критични
нарушения в жизнено важните функции и/или
за които се очаква, че тези функции могат да
декомпенсират в непосредствен бъдещ период.
Раздел II. Анестезия
А. Основни принципи при анестезия
1. Всяка една анестезия и при всеки пациент
включва следните задължителни етапи:
1.1. клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия;
1.2. въвеждане в анестезия;
1.3. поддържане на анестезия;
1.4. възстановяване от анестезия.
2. При всяка една анестезия и при всеки
пациент се осъществява специфичен диагностично-лечебен процес, който включва или може
да се наложи включването на:
2.1. мониториране по време на анестезия;
2.2. интензивно лечение по време на анестезия;
2.3. кардиопулмонална ресусцитация по
време на анестезия.
3. Не се разрешава извършване на анестезия
без наличието на материални, организационни
и кадрови условия за адекватно осъществяване
на клиничен преглед и подготовка на пациент за
анестезия, въвеждане в анестезия, поддържане
на анестезия, възстановяване от анестезия, мониториране по време на анестезия, интензивно
лечение по време на анестезия и кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия.
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4. Всяка една анестезия трябва да се осъществява въз основа на принципите на медицинската
специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“ за безопасност и адекватност:
4.1. Безопасна анестезия – не увеличава сама
по себе си заболеваемостта и смъртността и
освен временни и обратими странични ефекти
не нарушава здравето на пациентите.
4.2. Адекватна анестезия – осигурява оптимални условия за извършване на оперативна
интервенция или друга диагностична или терапевтична процедура;
4.3. Принципът за безопасност на анестезията
е приоритет при всички пациенти и клинични
ситуации.
Б. Основни дейности при анестезия
1. Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия:
1.1. Клиничен преглед и подготовка на
пациент за анестезия е специфичен диагностично-лечебен процес, извършван преди
анестезията с цел да се планира и осигури
анестезия, която е безопасна и адекватна на
състоянието на пациента и нуждите на оперативната интервенция или друга лечебна или
диагностична процедура.
1.2. Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия е неотменим етап от всяка
анестезия.
1.3. При планови анестезии (планови оперативни интервенции или друга лечебна или
диагностична процедура) оптималното време за
извършване на клиничен преглед и подготовка
на пациент за анестезия може да е от 7 денонощия до едно денонощие преди началото на
планираната анестезия.
1.4. При спешни анестезии (спешни оперативни интервенции или друга лечебна или
диагностична процедура) етапът клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия
не може да бъде пропускан. Оптималното
време и начинът на провеждането му са в
зависимост от степента на спешност. Всички
обстоятелства, налагащи изменение и/или
съкращение в провеждането на клиничния
преглед и подготовката на пациента за анестезия, се отбелязват писмено в медицинската
документация на пациента.
1.5. Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия се извършва от лекар – специалист по анестезиология и интензивно лечение,
или лекар с клиничен опит по анестезиология и
интензивно лечение в процес на специализация,
но без призната специалност по анестезиология
и интензивно лечение под ръководството на
лекаря-специалист.
1.5.1. Клиничен преглед и подготовка на
пациент за анестезия се извършва от:
а) лекарите по т. 1.5, които ще участват
в анестезиологичния екип на планираната
анестезия;
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б) лекарите по т. 1.5, определени от ръководството на специализираната структура
за анестезия (сектор за анестезия, клиника/
отделение по анестезиология и интензивно
лечение), която ще провежда анестезията на
пациента.
1.5.2. Провежданите в хода на етапа клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия
консултации с медицински специалисти от
различни области на клиничната медицина
имат информативен характер по отношение
на индикации/контраиндикации за анестезия,
безопасност на анестезията, избор на анестетични средства и техники и др.
1.6. Основните компоненти на клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия са:
1.6.1. установяване на доверие между анестезиолог и пациент като елемент на психологическата подготовка на пациента за предстоящата
анестезия;
1.6.2. снемане на анамнеза, която е насочена към установяване на данни за пациента
от значение за осигуряване на безопасна и
адекватна анестезия;
1.6.3. назначаване по индикации на лабораторни и инструментални изследвания и консултации със специалисти от различни медицински
специалности с цел да се обективира здравното
състояние на пациента и да се осигури на пациента безопасна и адекватна анестезия;
1.6.4. оформяне на писмен доклад в медицинската документация на пациента, съдържащ:
а) данни за здравното състояние на пациента от значение за осигуряване на безопасна
и адекватна анестезия – данни от анамнезата,
физикалния преглед, лабораторни и физикални
изследвания, болестни състояния и тяхното лечение, ограничени жизнени функции по органи
и системи, придружаваща медикация, алергични състояния, функционално състояние на
пациента по American Society Anaesthesiologist
Physical Status Classes (ASA) и др.;
б) инструкции за прием на храна и течности
и/или друго специфично поведение, дадени на
пациента, преди предстоящата анестезия;
в) лечебни мероприятия по подготовката
за анестезия, включително и премедикация,
назначени на пациента;
г) заключение за индикациите и контраиндикациите за предстоящата анестезия;
д) заключение относно безопасността/риска
на планираната анестезия;
е) специфични забележки при необходимост,
свързани с планирането на анестетични средства
и техники, с цел осигуряване на безопасна и
адекватна анестезия.
1.7. Информацията от извършения клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия
се предоставя на пациента с цел да се получи
неговото информирано съгласие за предстоящата анестезия.
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1.7.1. Информацията трябва да включва факти
и заключения, установени в резултат на клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия,
възможни рискове, усложнения и странични
ефекти на предстоящата анестезия и др.
1.7.2. Информацията се съобщава на пациента и/или на негови законни представители
по разбираем начин (в достъпен вид и форма).
1.7.3. Пациентът или неговите законни
представители в писмен вид и удостоверено с
подпис дават своето информирано съгласие за
предстоящата анестезия.
1.7.4. Без информирано съгласие е възможно провеждане на анестезия само в случаите,
определени със закон.
2. Въвеждане, поддържане и възстановяване
от анестезия:
2.1. Въвеждането в анестезия е етап от
анестезията, който започва с непосредствената
подготовка на пациента за анестезия и приключва с установяването на стабилно състояние
на анестезия.
2.1.1. По време на въвеждане в анестезия
рискът от възникване на усложнения и неблагоприятни странични реакции от прилаганите
анестетични средства и техники е висок, поради което не се допуска до приключването на
етапа и установяването на стабилно състояние
на анестезия да се започне провеждането на
оперативна интервенция или друга диагностична
или терапевтична процедура.
2.1.2. Въвеждане в анестезия основно включва приложение на непосредствена (преди началото на анестезията) премедикация, техники за
приложение на мониторни методи (канюлиране
на съдове, катетеризиране на пикочен мехур,
поставяне на стомашна сонда и др.), увод в
анестезия, ендотрахеална интубация, поставяне
на ларингеална маска, пункция на епидурално/
спинално пространство и др.
2.2. Въвеждане в анестезия се осъществява при:
а) осигурени условия за психосоматичен
комфорт на пациента;
б) осигурена възможност на анестезиологичния екип за адекватно приложение на методите
за въвеждане в анестезия, диагностициране и
лечение на евентуални усложнения и неблагоприятни странични реакции.
2.3. Поддържането на анестезия е етап на
анестезията, който започва след приключването
на етапа въвеждане в анестезия и продължава до началото на етапа възстановяване от
анестезия.
2.4. Възстановяването от анестезия е етап
на анестезията, обхващащ периода след приключването на анестезията и на съответната
оперативна, диагностична или терапевтична
процедура и продължава до възстановяването
на основните жизнени функции на пациента,
нарушени от провеждането им.
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Рискът от възникване на усложнения и неблагоприятни странични реакции по време на
възстановяване от анестезия е висок, поради
което:
а) възстановяване от анестезия се извършва
от анестезиологичния екип, провел анестезията; от друг анестезиологичен екип или от
медицински екип, притежаващ квалификация
да диагностицира и лекува всички присъщи на
етапа усложнения и неблагоприятни странични
реакции;
б) състоянието на възстановени основни
жизнени функции, нарушени след проведена
анестезия, се диагностицира само от медицински
специалисти в качеството им на анестезиолог;
в) възстановяване от анестезия се осъществява в условия, които осигуряват на пациента
психосоматичен комфорт;
г) възстановяване от анестезия се осъществява в условия, които осигуряват на медицинския
екип възможност за диагностициране и лечение
на всички присъщи на етапа усложнения и
неблагоприятни странични реакции.
3. Мониториране по време на анестезия:
3.1. Мониторирането по време на анестезия
е специфичен диагностичен процес на интензивно наблюдение, проследяване и обективизиране на основните жизненоважни функции на
пациента (циркулация, дишане, температурна
хомеостаза и др.) и контрол върху дълбочината
на анестезията.
3.2. Мониториране по време на анестезия
се прилага от началото на етапа въвеждане в
анестезия до края на етапа възстановяване от
анестезия.
3.3. Мониторирането по време на анестезия
включва приложението на следните мониторни
методи:
3.3.1. на всеки пациент – обект на анестезия,
задължително се прилагат: пряк непрекъснат
клиничен контрол (визуален контрол, аускултация, палпация и др.) от страна на анестезиологичния екип, постоянна мониторна EКГ и
пулсова честота, мониториране на системни
артериални налягания, мониториране на дихателна честота;
3.3.2. на всеки пациент – обект на анестезия,
в условията на изкуствена белодробна вентилация задължително се прилагат: мониториране
на дихателен обем и минутен дихателен обем,
инспираторни и експираторни налягания на
обдишване, мониториране на процент (част) на
кислород във вдишваната газова смес (FiO2);
3.3.3. при наличието на индикации задължително се мониторират: централно венозно
налягане, обем диуреза, телесна температура,
инвазивно артериално налягане, налягане в пулмоналната артерия, вклинено пулмо-капилярно
налягане и минутен сърдечен обем.
3.4. Данните от всички мониторирани
показатели по време на анестезия се регистрират в медицинската документация на
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пациента – анестезиологичен лист; най-дългият интервал за измерване и регистрация на
показателите сърдечна честота и системни
артериални налягания по време на анестезия
е 10 минути. Стойностите на другите мониторирани показатели се измерват и регистрират
в зависимост от тяхната специфична динамика
и винаги се регистрират техните екстремни
(патологични) величини.
4. Интензивно лечение по време на анестезия:
4.1. Интензивното лечение по време на
анестезия е лечение на проявяващи се по време
на анестезия критични нарушения в жизненоважните функции на пациента, които могат
да се дължат както на присъщи на анестезията и извършваната под анестезия процедура
(оперативна интервенция, диагностична или
терапевтична процедура), така и да са проява
на основната или придружаващата патология.
4.2. Интензивно лечение по време на анестезия се прилага или трябва да има готовност
да се приложи от началото на етапа въвеждане
в анестезия до края на етапа възстановяване
от анестезия.
Интензивно лечение по време на анестезия
включва:
4.3. на всеки пациент – обект на анестезия,
задължително се осигурява периферен венозен
източник, който се поддържа по време на цялата
анестезия чрез вливане на инфузионни разтвори;
4.4. за всеки пациент – обект на анестезия,
трябва да има готовност за прилагане на алгоритъм за трудна интубация; при наличието на
индикации задължително се прилагат:
4.4.1. методи за осигуряване проходимост на
дихателните пътища: ендотрахеална интубация,
ларингеална маска, трикомпонентен метод за
осигуряване проходимост на горни дихателни
пътища (задна флексия на главата, изтегляне
напред и нагоре на долна челюст, отваряне
на устата); изчистване на устната кухина от
чужди материи чрез механично почистване
и аспирация; трахео-бронхиална аспирация,
фарингеална интубация, ендобронхиална интубация;
4.4.2. при оперативни намеси, за които
се знае или предполага, че осигуряването на
свободни дихателни пътища може да бъде
затруднено поради анатомични особености,
патологични промени в горните дихателни пътища или извършването на конвенционалната
ларингоскопия може да доведе до допълнителни
увреди (операции в неврохирургията, лицевочелюстната хирургия, торакалната хирургия),
е задължително осигуряването на възможност
за бронхоскопска интубация и извършване на
трахеостомия при нужда;
4.4.3. методи за оксигенация и изкуствена
белодробна вентилация: оксигенация с обогатена
на кислород газова смес или чист кислород,
обдишване „уста в уста“ или „уста в нос“, или
„уста в интубационна тръба“, или „уста в трахео
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стомна канюла“ с издишан въздух; обдишване
чрез лицева маска и саморазгъващ се балон
тип AMBU; апаратна изкуствена вентилация
чрез интермитентно положително налягане в
дихателните пътища;
4.4.4. методи за катетеризиране и дрениране
на кухини: поставяне и поддържане на стомашна или дуоденална сонда, уретрален катетър,
плеврална пункция, плеврални дренажи, аспирационни и гравитационни дренажи;
4.4.5. лекарствена терапия:
а) приложение на лекарствени продукти
подкожно, интрамускулно, интравенозно (през
периферен и/или централен венозен път), интратрахеално и през назо-(оро) гастрална сонда;
б) приложение на инфузионни разтвори,
хемотрансфузии, инфузии на биопродукти,
инотропни, вазопресорни, вазодилататорни,
антиаритмични, диуретични лекарствени продукти и лекарствени продукти за лечение на
алергични и псевдоалергични реакции.
5. Кардиопулмонална ресусцитация по време
на анестезия
5.1. Кардиопулмоналната ресусцитация по
време на анестезия (реанимация) е прилагане
или готовност за прилагане на комплекс от
диагностични и терапевтични мероприятия
за възстановяване на преустановени основни
жизнени функции при пациенти в състояние на
клинична смърт по време на анестезия.
5.2. Кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия се прилага или има готовност
да се приложи от началото на етапа въвеждане
в анестезия до края на етапа възстановяване
от анестезия.
5.3. На всеки пациент – обект на анестезия,
при наличието на индикации задължително се
прилагат основно поддържане на живот (Basic
Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална
ресусцитация, осъществявана без специална
екипировка) и разширено поддържане на живот
(Advanced Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална ресусцитация, осъществявана със
специална екипировка), а именно:
а) диагностика на клинична смърт;
б) поставяне на пациента в основно положение на тялото за кардиопулмонална ресусцитация или в стабилно странично положение;
в) методи за осигуряване на проходимост
на горните дихателни пътища: трикомпонентен
метод за осигуряване проходимост на горни
дихателни пътища (задна флексия на главата,
изтегляне напред и нагоре на долна челюст, отваряне на устата); изчистване на устната кухина
от чужди материи чрез механично почистване
и аспирация; ендотрахеална интубация, ларингеална маска (при невъзможност за интубация),
трахеобронхиална аспирация, фарингеална интубация, ендобронхиална интубация;
г) методи за оксигенация и изкуствена белодробна вентилация: оксигенация с обогатена
на кислород газова смес или чист кислород,
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обдишване „уста в уста“ или „уста в нос“, или
„уста в интубационна тръба“ или „уста в трахеостомна канюла“ с издишан въздух; обдишване
чрез лицева маска и саморазгъващ се балон
тип AMBU; апаратна изкуствена вентилация
чрез интермитентно положително налягане в
дихателните пътища;
д) методи за изкуствена циркулация: външна (индиректна) компресия/декомпресия на
сърцето;
е) методи за осигуряване на съдова линия:
периферен и/или централен венозен източник;
ж) методи за приложение на лекарствени
продукти: интравенозно, интратрахеално, интракардиално;
з) лекарствена терапия: приложение на инфузионни разтвори, инотропни, вазопресорни,
вазодилататорни, анитаритмични, диуретични
лекарствени продукти, лекарствени продукти
за лечение на алергични и псевдоалергични
реакции, лекарствени продукти за венозна анестезия, лекарствени продукти за миорелаксация;
и) електрическа дефибрилация.
В. Организация, човешки ресурси и материални
условия за осъществяване на анестезия
1. Анестезиологичен екип:
1.1. Анестезията се осъществява от анестезиологичен екип – организационна единица,
формирана на функционален принцип за провеждане на анестезия.
1.2. В структурата на лечебните заведения
анестезиологичният екип може да има следните
форми на административна подчиненост:
а) анестезиологичен екип в състава на
отделение/клиника по анестезиология и интензивно лечение;
б) анестезиологичен екип в структурата
на сектор за анестезия, който е в състава на
отделение или клиника по анестезиология и
интензивно лечение;
в) анестезиологичен екип в кабинет за
преданестезиологична консултация към диагностично-консултативния блок на лечебното
заведение за болнична помощ (в случаите,
когато няма отделение по анестезиология и
интензивно лечение в стационарния блок).
Началникът на клиника/отделение по анестезиология и интензивно лечение е на пряко
подчинение на ръководителя на лечебното
заведение. Екипът, работещ в кабинета за
преданестезиологична консултация (когато в
лечебното заведение няма клиника/отделение
по анестезиология и интензивно лечение), е
на пряко подчинение на ръководителя на диагностично-консултативния блок.
1.3. Анестезиологичният екип се формира
на основата на заповед, дневна програма за
анестезии, месечен график за дежурства за
осъществяване на анестезии по спешност и
други писмени разпореждания на ръководителя
на организационната структура, на която той
е административно подчинен.
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1.4. Анестезиологичният екип се състои от
лекар-анестезиолог (специалист по анестезиология и интензивно лечение) и/или специализиращ
лекар-анестезиолог (при условията на т. 1.7) и
медицинска сестра (акушерка) – анестезиологична сестра (акушерка). При сложни анестезии
към анестезиологичния екип може да бъдат
включени още един лекар-анестезиолог и/или
специализиращ лекар-анестезиолог, една или
две анестезиологични сестри.
1.5. Лекарят с най-висока квалификация и
клиничен опит в анестезиологичния екип е
негов ръководител, освен ако с административното разпореждане за формирането му не
е предвидено друго.
1.6. Лекарят-анестезиолог, когато е в качеството си на ръководител на анестезиологичен
екип, носи цялата отговорност за провежданата
анестезия.
1.7. Специализиращият лекар-анестезиолог
работи под ръководството на лекар-анестезиолог, определен от ръководителя на организационната структура, където специализира или
работи, и който определя границите на неговата
отговорност.
1.8. Анестезиологична сестра (акушерка) е
медицинска сестра (акушерка), член на анестезиологичния екип, която участва в дейностите
по поддържане на анестезиологичната апаратура,
подготовката на лекарства и консумативи за
анестезия, подготовката на пациента за анестезия. Тя извършва необходимите и в границите на
нейната компетентност неинвазивни и инвазивни
манипулации. По отношение на всяка конкретна
анестезия и пациент изпълнява нарежданията
на ръководителя на анестезиологичния екип.
1.9. Един анестезиологичен екип осъществява
анестезия на един пациент – от началото на
етапа въвеждане в анестезия до края на етапа
възстановяване от анестезия. Не се разрешава
един анестезиологичен екип да осъществява
анестезия на повече от един пациент. По
изключение се разрешава целият анестезиологичен екип или отделни негови членове да
бъдат сменяни по време на анестезия с други
с адекватна квалификация.
1.10. При изпълнение на задълженията и
отговорностите си за всяка конкретна анестезия
анестезиологичният екип, респ. неговият ръководител, се ползва с клинична самостоятелност,
което включва, без да изчерпва, следното:
а) ръководителят на анестезиологичния екип
може да пристъпи към анестезия на пациента
само ако има убеждението, че принципите на
специалността „Анестезиология и интензивно
лечение“ и изискванията на този стандарт за
осигуряване на безопасна анестезия могат да
бъдат спазени;
б) при провеждането на планови анестезии
на ръководителя на анестезиологичния екип
или на ръководителя на анестезиологичното
отделение (клиника) задължително трябва да

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

му бъдат предоставени най-късно един час
преди края на предишния работен ден пълна
програма за плануваната оперативна, диагностична или терапевтична процедура, която ще се
провежда под анестезия; програмата трябва да
бъде предоставена от структурата на лечебното
заведение, в която се осъществява основният
диагностично-лечебен процес (хирургична клиника и отделение и др.) и да съдържа имената
на пациента, местоположението на пациента в
лечебното заведение (номер на стая и легло),
основната клинична диагноза, наименованието на
планираната оперативна, диагностична или терапевтична процедура, подписа на ръководителя на
структурата, в която се осъществява основният
диагностично-лечебен процес на пациента;
в) ръководителят на анестезиологичния
екип може да пристъпи към анестезия само
при налична медицинска документация за
пациента, предоставена най-малко 45 минути
преди началото на планираната оперативна,
диагностична или терапевтична интервенция
от структурата на лечебното заведение, в която
се осъществява основният диагностично-лечебен процес на пациента (хирургична клиника/
отделение и др.); по изключение може да се
пристъпи към анестезия, без да е изпълнено
това условие, когато са налице индикации за
спешност с непосредствен риск за живота на
пациента;
г) ръководителят на анестезиологичния екип
приема да осъществява програма за анестезия при наличие на оптимално технологично
време за провеждането на етапите въвеждане
в анестезия (не по-малко от 30 минути) и
възстановяване от анестезия (не по-малко от
30 минути);
д) преди всяка анестезия ръководителят на
анестезиологичния екип и анестезиологичната
сестра са длъжни да проверят изправността и
функционалната годност на апаратурата и инструментариума за извършване на анестезията;
на апаратурата и инструментариума, необходими
за диагностиката и лечението на евентуални
усложнения и неблагоприятни реакции по време на анестезия; наличността на лекарствени
продукти както за осъществяване на анестезия,
така и за лечение на евентуални усложнения и
неблагоприятни реакции по време на анестезия.
1.11. Преди всяка анестезия ръководителят
на анестезиологичния екип е длъжен да се
увери в съществуването на минимални условия,
несвързани пряко с анестезията, но осигуряващи безопасността, и което включва, но без да
изчерпва, следното:
а) пациентът е доведен (или ще бъде доведен) до мястото за осъществяване на анестезия
по адекватен начин (в лежащо положение, ако
преди това е бил премедициран и др.);
б) мястото, където ще се провежда анестезията, осигурява необходимия психосоматичен
комфорт на пациента в етапите въвеждане в
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анестезия и възстановяване от анестезия (в
тези етапи не се допускат стресови светлинни и
звукови стимули, наличие на лица, несвързани
пряко с предстоящия диагностично-лечебен
процес, като в тях не влизат обучаващи се
медицински специалисти и др.);
в) мястото, където ще се провежда анестезията, притежава необходимите условия
за нормална работа на анестезиологичния
екип – осветеност на работното поле, възможност за възприемане на звуковата и светлинната
сигнализация на мониторната и анестезиологичната апаратура, възможност за неусложнени
комуникации с други структури на лечебното
заведение (отделение за интензивно лечение,
кръвна банка и др.);
г) налице е възможност след края на анестезията пациентът да се транспортира от мястото
за осъществяване на анестезия до съответната
клинична структура, където ще продължи понататъшното му лечение по адекватен начин;
д) за наблюдението и лечението на пациента след края на анестезията е осигурено
болнично легло в клиника/отделение на лечебно заведение, притежаващо необходимите за
целта материални, организационни и кадрови
възможности.
1.12. Преди началото на етапа въвеждане
в анестезия ръководителят на анестезиологичния екип е длъжен обстойно да се запознае
с фактите за пациента, установени по време
на етапа клиничен преглед и подготовка на
пациента за анестезия.
Непосредствено преди всяка анестезия
ръководителят на анестезиологичния екип е
длъжен да извърши клиничен преглед на пациента, включващ симптоматика от значение
за осигуряване на безопасност на предстоящата анестезия. Това включва, но не изчерпва:
последен прием на храна и течности, цвят и
тургур на кожа и видими лигавици, визуален
преглед на горни дихателни пътища, измерване на системни артериални налягания и на
пулсова честота, състояние на периферната
венозна мрежа, откриване на груба неврологична симптоматика и немедикаментозно
предизвикани промени в съзнанието, значими
промени във външното дишане и др. Резултатите от извършения експресен клиничен преглед
преди началото на анестезията се отразяват
задължително в медицинската документация
на пациента – анестезиологичен лист.
1.13. По време на анестезия ръководителят
на анестезиологичния екип е длъжен да осигури
приоритет на безопасна анестезия относно:
а) положението на пациента на операционната маса (или друго медицинско устройство);
б) избора и прилагането на анестетични
средства и техники; мнението на ръководителя на анестезиологичния екип относно вида
и начина на приложение на анестетичните
средства и техники за адекватна анестезия
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имат приоритет пред тези, предпочитани от
пациента и неговите близки, както и от оперативния екип.
1.14. Ръководителят на анестезиологичния
екип няма право да възлага или да позволява
да се възлагат задачи на членове на анестезиологичния екип извън тези, свързани с пряката
дейност на екипа, провеждащ анестезията.
1.15. Ръководителят на анестезиологичния
екип отговаря за воденето на медицинската
документация на пациента по време на анестезията – анестезиологичен лист; отразяват се
всички значими факти по време на анестезията,
както и препоръки за диагностично-лечебното
поведение в ранния следанестезионен период.
1.16. Задълженията на ръководителя на
анестезиологичния екип спрямо пациента са
изпълнени, когато е диагностицирал състояние
на възстановени основни жизнени функции,
нарушени след проведена анестезия, и е насочил пацента за наблюдение и по-нататъшно
лечение в съответното отделение на лечебното
заведение, а при необходимост – за наблюдение
и по-нататъшно лечение в отделение/сектор за
интензивно лечение.
1.17. Когато дадена анестетична техника не
се прилага само от анестезиологичния екип,
а изисква и участието на други медицински
специалисти (локална анестезия, прилагана от
хирургичния екип с премедикация и мониториране по време на анестезията, извършвани от
анестезиологичния екип и др.), ръководителят
на анестезиологичния екип е длъжен:
а) да включва анестезиологичния екип в
анестезията само ако е налице възможност да
се изпълнят изискванията на този стандарт;
б) да съгласува предварително с другите медицински специалисти, участващи в анестезията
(хирурга, извършващ локалната анестезия, или
друг специалист), видовете анестетични средства (включително и дозировки) и анестетични
техники, които ще се прилагат.
1.18. Всички решения и становища на ръководителя на анестезиологичния екип в рамките на клиничната самостоятелност на екипа,
който осъществява всяка конкретна анестезия,
не могат да бъдат коригирани и/или отменяни
от негов административен ръководител, ако
последният не е специалист по анестезиология
и интензивно лечение.
2. Кабинет за преданестезиологична консултация – за лечебните заведения, които имат
разкрит такъв.
2.1. Провеждане на клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия се извършва в
кабинет за преданестезиологична консултация.
2.1.1. В кабинета за преданестезиологична
консултация се осъществява частично или изцяло клиничен преглед и подготовка на пациенти
за планова анестезия и само по изключение – на
пациенти за спешна анестезия, чието състояние
не изисква задължително лежащо положение.
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2.1.2. В кабинета за преданестезиологична
консултация работят лекар-анестезиолог и медицинска сестра или специализиращ лекар по
специалността „Анестезиология и интензивно
лечение“, но под методичното ръководство на
лекар-анестезиолог.
2.1.3. В кабинета за преданестезиологична
консултация се извършва:
а) събеседване (интервю) с пациент и/или
негови близки, обект на предстояща анестезия;
б) физикален клиничен преглед на пациент – обект на предстояща анестезия;
в) назначаване на инструментални изследвания или извършването им (като антропометрични измервания, измервания на сърдечна
честота и на системни артериални налягания,
електрокардиоскопия (графия), пулсова оксиметрия и др.), ако кабинетът разполага с
необходимото оборудване (2.1.4, буква „е“);
г) назначаване за клинико-лабораторни
изследвания или вземане на проби за клинико-лабораторни изследвания чрез пункция на
периферна вена и/или пункция на периферен
артериален съд (кръвна проба за кръвно-газов
анализ на артериална кръв), урина за лабораторно изследване, материал за микробиологични изследвания, ако кабинетът разполага
с необходимото оборудване (2.1.4, буква „е“);
д) попълване на медицинска документация
на пациента, изискваща се с оглед на предстоящата анестезия.
2.1.4. Специфичните изисквания за кабинета за преданестезиологична консултация и за
оборудването в него включват:
а) наличие на пряка дневна светлина и добра
изкуствена осветеност;
б) легло (кушетка) за преглед на пациент в
лежащо положение;
в) бюро (маса) и столове;
г) мивка за измиване на ръце; условия за
дезинфекция на ръцете на персонала;
д) наличие на санитарен възел;
е) оборудване в зависимост от извършваните инструментални и клинико-лабораторни
изследвания – апарат за измерване на кръвно
налягане, стетоскоп, електрокардиограф, пулсов
оксиметър, теглилка, хладилник за съхраняване
на проби, набори за венепункция и артериална
пункция и др.
2.2. Кабинетът за преданестезиологична
консултация е в структурата на отделението/
клиниката по анестезиология и интензивно
лечение или в диагностично-консултативния
блок на лечебното заведение.
Кабинетът за преданестезиологична консултация се ръководи от началника на структурата,
към която е разкрит.
3. Място за провеждане на анестезия:
3.1. Мястото за провеждане на анестезия е
обособена площ и пространство в операционни
зали, кабинети за диагностични и терапевтични
процедури, зъболекарски кабинети на лечебни
заведения, зали за въвеждане в анестезия и
зали за възстановяване от анестезия.
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3.2. Извън местата за провеждане на анестезия съгласно т. 3.1 анестезия може да се
осъществява само в отделения или клиники
за интензивно лечение.
3.3. Специфични изисквания за място за
провеждане на анестезия:
3.3.1. Разположение, позволяващо безпроблемен достъп на пациентите, с оглед на спецификата на етапите въвеждане в анестезия и
възстановяване от анестезия – да има възможност за постъпване и извеждане на пациент в
лежащо положение.
3.3.2. В близост трябва да има комуникационни средства за връзка с други структури на
лечебното заведение (отделение за интензивно
лечение, кръвна банка и др.).
3.3.3. В непосредствена близост (на разстояние не повече от 1 м) трябва да има операционна
маса (зъболекарски стол или друго подходящо
съоръжение), на която да се постави пациентът
в лежащо положение. Пространството около
съоръжението трябва да позволява безпроблемно движение на обслужващ персонал около
него, включително и за поставяне/вдигане на
пациент в лежащо положение, който не може
да се движи самостоятелно.
3.3.4. Осветеност, позволяваща безпроблемна
работа с апаратурата и наблюдение на пациента; ако се налага да се работи в затъмнено
помещение, трябва да е осигурено локално
осветление.
3.3.5. Ниво на шум, позволяващо безпроблемно възприемане на звуковата и светлинната
сигнализация на мониторната и анестезиологичната апаратура.
3.3.6. Хигиенни условия за извършване на
инвазивни манипулации – пункция, катетеризация на съдове, гръбначно-мозъчна пункция и др.
3.3.7. В близост трябва да има условия за
първична хигиенна обработка (измиване, почистване) на материали и консумативи за многократна употреба, като интубационни тръби,
шлангове на анестезиологичните апарати и др.
3.4. Мястото за провеждане на анестезия
трябва да е оборудвано с инсталации, съоръжения, пособия и апаратура за осъществяване
на въвеждане, поддържане и възстановяване от
анестезия, мониториране по време на анестезия,
интензивно лечение по време на анестезия и
кардиопулмонална ресусцитация по време на
анестезия, както следва:
3.4.1. Съоръжението, върху което е поставен пациентът за провеждане на анестезия
(операционна маса, зъболекарски стол и др.),
трябва да позволява бърза и удобна промяна на
положението на тялото и главата на пациента
(минималното изискване за мобилност на това
съоръжение е движение във вертикална посока,
позволяващо бързо постигане на положение на
пациента в Тренделенбург или Фоулер), както
и да предлага удобен начин за фиксация на
пациента върху него.
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3.4.2. Електрозахранване с не по-малко от
6 заземени (тип шуко) електрически извода.
3.4.3. Стационарна или мобилна аспирационна система.
3.4.4. Стационарна инсталация или сменяем
цилиндър (бутилка) за кислород под налягане.
3.4.5. Стойки (най-малко 3 броя) за поставяне на контейнери за инфузионни разтвори,
осигуряващи разстояние между контейнера и
тялото на пациента – минимум 1 м.
3.4.6. Набор пособия за осигуряване на периферен и централен венозен източник.
3.4.7. Набор инструменти и пособия за
осигуряване на проходимост на дихателните
пътища и изкуствена белодробна вентилация,
което минимално включва: набор лицеви маски за обдишване на пациента, саморазгъващ
се балон тип AMBU, наконечници за аспирация на уста и назофарингеално пространство,
набор за фарингеална интубация, набор за
ендотрахеална интубация, ларингеална маска,
анестезиологичен апарат.
3.4.8. Апаратура за продължително мониториране на ЕКГ и пулсоксиметрия.
3.4.9. Апаратура за измерване на системни
артериални налягания.
3.4.10. Апаратура за електрическа дефибрилация (достатъчен е един апарат за електрическа дефибрилация за повече от едно място
за провеждане на анестезия, ако те се намират
в общи помещения – например в един операционен блок).
3.5. Организацията на дейностите в мястото
за провеждане на анестезия, включително съхранение и правилна експлоатация на апаратура,
съоръжения и пособия, свързани с провеждане на
анестезия, е в правата, отговорностите и задълженията на: ръководителя на анестезиологичен
екип; началника на отделение за анестезиология
и интензивно лечение; началника на клиника
за анестезиология и интензивно лечение.
Без да е съставна част на мястото за провеждане на анестезия, съоръжението, върху
което се поставя пациентът за анестезия
(операционна маса, зъболекарски стол и др.),
трябва да отговаря на условията за безопасна
анестезия. В правата и отговорностите, съответно на ръководителя на анестезиологичен екип,
началника на отделение за анестезиология и
интензивно лечение и началника на клиника
за анестезиология и интензивно лечение, е да
изискват подходящото за целта съоръжение.
4. Мястото за въвеждане в анестезия и възстановяване от анестезия:
4.1. Мястото за въвеждане/възстановяване от
анестезия е обособена територия на лечебните
заведения, извършващи планови оперативни,
диагностични или терапевтични процедури под
анестезия (планови анестезии) за осъществяване
на етапите въвеждане в анестезия и възстановяване от анестезия.
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Не е задължително условие да се осъществяват анестезии на мястото за въвеждане/възстановяване от анестезия в лечебните заведения,
с изключение на случаите на анестезия при
еднодневна хирургия или амбулаторна анестезия.
4.2. Извън мястото за въвеждане/възстановяване от анестезия етапите въвеждане в
анестезия и възстановяване от анестезия могат
да се осъществяват в мястото за провеждане
на анестезия и в отделенията и клиниките за
интензивно лечение.
4.3. Специфичните изисквания към място за
въвеждане във (възстановяване от) анестезия
са следните:
а) обособена територия в операционен блок
(операционна зала или други специализирани
помещения, в които се осъществяват оперативни, диагностични или терапевтични процедури
под анестезия) – предзала за въвеждане/възстановяване от анестезия;
б) обособена територия извън операционния
блок (операционна зала или други специализирани помещения, в които се осъществяват
оперативни, диагностични или терапевтични
процедури под анестезия).
4.4. Мястото за въвеждане/възстановяване
от анестезия има поне едно работно място,
като оптималният брой е до 6 работни места.
4.5. Всяко работно място на мястото за
въвеждане/възстановяване от анестезия трябва
да отговаря на минималните изисквания за
място за провеждане на анестезия, като се има
предвид следното:
а) на мястото за въвеждане/възстановяване
от анестезия не е необходимо да има условия
за провеждане на оперативна, диагностична
или терапевтична процедура, за която е необходима анестезия;
б) на мястото за въвеждане/възстановяване
от анестезия съоръжението, върху което се
поставя пациентът, трябва да отговаря само на
изискванията за безопасна анестезия, но не е
необходимо да осигурява условия за извършване
на основните оперативни, диагностични или
терапевтични процедури (операционна маса,
специализирани легла за интензивно лечение и
др.); съоръжението трябва да позволява бърза
и удобна промяна на положението на тялото
и главата на пациента във вертикална посока,
както и удобен начин за фиксация на пациента върху него; разположението му трябва да
осигурява приоритетен достъп на персонала до
главата и шията на пациента, до съответната
апаратура, до изводите на електрическата и
газовата инсталация и др.
4.6. Всяко работно място на мястото за
въвеждане/възстановяване от анестезия трябва
да е оборудвано с инсталации, съоръжения,
пособия и апаратура за осъществяване на
въвеждане, поддържане и възстановяване от
анестезия, мониториране по време на анестезия,
интензивно лечение по време на анестезия и
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кардиопулмонална ресусцитация по време на
анестезия, идентични с тези на място за провеждане на анестезия.
В случаите, когато мястото за въвеждане/
възстановяване от анестезия се състои от повече
от едно работно място, се допускат по-малък
брой набори (апаратура) от работните места
относно: набор лицеви маски за обдишване на
пациента, саморазгъващ се балон тип AMBU,
наконечници за аспирация на уста и назофарингеално пространство, набор за фарингеална
интубация, набор за ендотрахеална интубация,
анестезиологичен апарат, дефибрилатор.
4.7. На място за въвеждане/възстановяване от
анестезия с повече от едно работно място всеки
анестезиологичен екип, осъществяващ етапа
въвеждане в анестезия, задължително обслужва
само един пациент. Анестезиологичният екип,
осъществяващ етапа възстановяване от анестезия,
може да обслужва и повече от един пациент.
4.8. Мястото за въвеждане/възстановяване
от анестезия трябва да отговаря на хигиенните
изисквания.
4.9. На място за въвеждане/възстановяване
от анестезия, състоящо се от повече от едно
работно място, трябва да се спазват санитарнохигиенните условия и да се поддържат съоръжения, необходими за интензивно отделение (като
манипулационна, тоалетен възел, мивки и др.).
4.10. Организацията на дейностите на място за
въвеждане/възстановяване от анестезия, включително съхранение и правилна експлоатация
на апаратура, съоръжения и пособия, свързани
с въвеждане и възстановяване от анестезия, е
в правата, отговорностите и задълженията на
(по реда на тяхната административна подчиненост) ръководителя на анестезиологичния екип,
началника на отделение за анестезиология и
интензивно лечение, началника на клиника за
анестезиология и интензивно лечение.
5. Сектор за анестезия:
5.1. Секторът за анестезия е организационна
структура в лечебните заведения, на които дейността налага да разполагат с повече от един
анестезиологичен екип едновременно.
5.2. Секторът за анестезия е включен в
състава на отделение или клиника по анестезиология и интензивно лечение.
5.3. Началникът на сектор за анестезия е
лекар с призната специалност по анестезиология
и интензивно лечение и най-малко 5 години
стаж по специалността.
5.4. Началникът на сектора организира и
носи отговорност за всички дейности, които
се осъществяват в сектора.
5.5. Началникът на сектора има оперативна
самостоятелност в рамките на клиничната му
компетентност и на клиниката/отделението по
анестезиология и интензивно лечение:
а) формира анестезиологичните екипи за
всички планови анестезии и анестезиологичните
екипи за осъществяване на спешни анестезии
въз основа на графици за дежурства;
б) носи отговорност за работата на анестезиологичните екипи, които е определил, и за спазване
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на принципите на специалността „Анестезиология
и интензивно лечение“ и изискванията на този
стандарт относно безопасна анестезия;
в) организира дейността и отговаря за материалната база в кабинета за преданестезиологична консултация (където има разкрит такъв),
мястото за провеждане на анестезия и мястото
за въвеждане/възстановяване от анестезия.
5.6. Всички решения и становища на началника на сектор за анестезия в рамките на
клиничната му компетентност не могат да
бъдат коригирани и/или отменяни от негов
административен ръководител, ако последният не е със специалност по анестезиология и
интензивно лечение.
5.7. Началникът на сектор по анестезия е
пряко подчинен на началника на отделението
или клиниката по анестезиология и интензивно
лечение.
5.8. Старша медицинска сестра – медицинска сестра с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ и с
най-малко 5 години клиничен опит в областта
на анестезиологията и интензивното лечение.
5.9. Старшата сестра на сектора организира
и носи отговорност за работата на сестринския
персонал в сектора.
5.10. Старшата сестра на сектора има оперативна самостоятелност в рамките на клиничната
є компетентност:
а) изразява становище при определянето на
медицински сестри в състава на анестезиологичните екипи;
б) отговаря за изписване, разпределение и
отчет на лекарствени продукти и консумативи
в сектора;
в) носи отговорност за работата на сестринския състав на анестезиологичните екипи и за
спазването на изискванията на този стандарт
относно дейностите на медицинските сестри;
г) организира дейността на медицинските
сестри и пряко отговаря за материалната база в
кабинета за преданестезиологична консултация,
мястото за провеждане на анестезия и мястото
за въвеждане/възстановяване от анестезия.
5.11. Всички решения и становища на старшата медицинска сестра на сектора в рамките
на оперативната є самостоятелност и компетентност могат да бъдат коригирани и/или
отменяни само от началника на сектора или
от началника на клиниката/отделението по
анестезиология и интензивно лечение.
5.12. В сектора за анестезия работят наймалко двама лекари, от които поне един е с
призната специалност по анестезиология и
интензивно лечение.
5.13. Численият състав на лекарите в сектора се определя при съобразяване на следното:
а) един анестезиологичен екип осъществява
анестезия на един пациент – от началото на
етапа въвеждане в анестезия до края на етапа
възстановяване от енестезия;
б) в кабинета за преданестезиологична консултация работи лекар с призната специалност
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по анестезиология и интентзивно лечение или
специализиращ лекар по специалността анестезиология и интензивно лечение;
в) на мястото за въвеждане/възстановяване
от анестезия работят един или повече лекари
с призната специалност по анестезиология и
интензивно лечение или специализиращи лекари
по „Анестезиология и интензивно лечение“;
г) лекарите – специализанти по анестезиология и интензивно лечение, работят под
ръководството на лекари – специалисти по
анестезиология и интензивно лечение.
5.14. В сектора за анестезия работят най-малко две медицински сестри (акушерки) – анестезиологични сестри (акушерки).
5.15. Численият състав на медицинските
сестри в сектора се определя при съобразяване на следното: един анестезиологичен екип
осъществява анестезия на един пациент – от
началото на етапа въвеждане в анестезия до
края на етапа възстановяване от анестезия. В
кабинета за преданестезиологична консултация
работи и медицинска сестра. На мястото за
въвеждане/възстановяване от анестезия работят
една или повече медицински сестри (броят им
се определя от броя пациенти, които те едновременно трябва да обслужват).
5.16. В сектора за анестезия може да работят
и други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал, като санитари,
технически сътрудници и др.
Г. Специфични правила за безопасност при
местна анестезия и анестезия при еднодневна
хирургия
1. Местна анестезия – приложение на анестетични средства (местни анестетици) и техники
(инфилтративна анестезия, проводна анестезия и др.) с използване или без използване
на анестетични средства със системен ефект
(седиращи средства, обезболяващи средства,
транквилизиращи средства и др.):
1.1. При местна анестезия, осъществявана
от оператора на съответната хирургична, диагностична или терапевтична процедура, без
планирано и фактическо участие на анестезиологичен екип отговорността за безопасността
на анестезията е в задълженията на оператора.
1.2. При местна анестезия, осъществявана от
оператора на съответната хирургична, диагностична или терапевтична процедура, с планирано
и фактическо участие на анестезиологичен екип
отговорността за безопасността на анестезията
е в задълженията и на анестезиологичния екип
при следните условия:
а) осигурени са необходимите организационни и материални условия и технологично
време за осъществяване на клиничен преглед и
подготовка на пациент за анестезия, въвеждане
в анестезия, поддържане на анестезия и възстановяване от анестезия, както и за адекватно
осъществяване на мониториране по време на
анестезия, интензивно лечение по време на
анестезия и кардиопулмонална ресусцитация
по време на анестезия;
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б) приложението на местни анестетици и
анестетични техники от страна на оператора е
съгласувано с анестезиологичния екип.
2. Анестезия при еднодневна хирургия: еднодневната хирургия е планова диагностичнолечебна дейност при пациенти с хирургични
заболявания, като в рамките на един ден пациентът трябва да бъде приет, да бъдат осъществени
процедурите на еднодневната хирургия и да
бъде изписан от лечебното заведение. Общите
индикации/контраиндикации по отношение на
контингента пациенти за анестезия при еднодневна хирургия са:
а) индицирани са пациенти с клас по ASA
I – II; пациенти с клас по ASA III са индицирани за анестезия само по изключение и при
наличието на специфични показания и условия;
б) индицирани са пациенти във възрастовата
граница над 6 месеца и под 65 години;
в) индицирани са пациенти – обект на оперативни интервенции, с планирана продължителност до 60 – 90 минути;
г) индицирани са пациенти – обект на оперативни интервенции, които не причиняват
нарушения в жизненоважните функции на
организма и са без значим риск от периоперативно кървене;
д) индицирани са пациенти – обект на оперативни интервенции, които не причиняват
значим следоперативен болков синдром, гадене,
повръщане и тежки нарушения в сетивността;
е) индицирани са пациенти без анамнеза за
инциденти и усложнения при предходни анестезии (трудна интубация, забавено възстановяване
след анестезия, прилагана кардиопулмонална
ресусцитация в предхождащ периоперативен
период и др.);
ж) индицирани са пациенти без лична или
фамилна анамнеза за вродени или наследствени
заболявания, представляващи рисков фактор
по отношение на предстоящата анестезия и
операция (например малигнена хипертермия,
миопатии, нарушения в хемостазата и пр.).
3. Специфични особености на етап клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия
в еднодневната хирургия:
3.1. Етапът клиничен преглед и подготовка
на пациент за анестезия не може да бъде видоизменян или съкращаван с оглед спешност
на оперативната интервенция или по други
съображения за целесъобразност.
3.2. При анестезия в еднодневната хирургия етапът клиничен преглед и подготовка на
пациент за анестезия се извършва най-малко
един ден и най-много 7 дни преди планираната
процедура на еднодневната хирургия.
3.3. Всички пациенти, включително и тези,
при които оперативната интервенция се планира да се проведе без анестезия или с местна
анестезия, са обект на клиничен преглед и
подготовка на пациент за анестезия. Непланираното приложение на анестетични техники и
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анестетици може да удължи следоперативния
престой или да представлява риск за безопасността на пациента след изписването му от
лечебното заведение.
3.4. Индикациите и контраиндикациите за
анестезия при пациенти – обект на еднодневна
хирургия, се определят от здравното състояние
на пациента, наличната придружаваща патология, планираната оперативна интервенция и
планираната анестезия. Ако в етапа клиничен
преглед и подготовка на пациент за анестезия
се установи, че даден пациент е контраиндициран за анестезия, той е контраиндициран и
за еднодневна хирургия.
3.5. При еднодневна хирургия се включват и
специфични правила за информирано съгласие,
които се предоставят на пациента в писмен
вид: подробни препоръки за поведение в пред
оперативния период (инструкции за приемане
на храна и течности, приемане на лекарства и
др.); забрана за извършване на действия, чрез
които пациентът може в следоперативния период
да застраши своето здраве или живот, както и
на други хора; задължения на придружителя,
телефони за връзка със съответната структура
за еднодневна хирургия; правила за безопасно
придвижване на пациента от лечебното заведение до дома му и др.
4. Специфични особености на етапите възстановяване от анестезия и изписване на пациент
от лечебното заведение:
4.1. Състоянието на пациента в етапа на
възстановяване от анестезия на ниво, което позволява изписването му от лечебното заведение,
задължително се обективизира и документира от
анестезиологичния екип чрез клиничен преглед,
а при необходимост – и чрез провеждане на
специфични тестове за психомоторни функции.
4.2. Решението за изписване на пациент от
лечебното заведение се основава на клинично
заключение, задължително документирано със
съответните мотиви и подписано от ръководителите на анестезиологичния и оперативния екип.
4.3. Пациентът се изписва от лечебното
заведение с отговорен придружител.
4.4. Пациентът се изписва от лечебното
заведение с дадени писмени инструкции за
домашен режим и лечение, а при необходимост – с рецепта за аналгетични, антиеметични
и други лекарства.
4.5. Пациентът се изписва от лечебното
заведение с епикриза, включваща указания за
неговия личен лекар за проследяване на състоянието му в домашни условия.
4.6. Пациентът се изписва от лечебното заведение с предоставени му адреси и телефони за
осъществяване на връзка с лечебното заведение
при възникване на необходимост.
5. Институционалните изисквания за осъществяване на анестезия при еднодневна хирургия са:
5.1. Задължително се осигуряват условия за
хоспитализация и рехоспитализация, ако възникнат усложнения и неблагоприятни реакции,
свързани с анестезията.
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5.2. Специализираните структури на лечебните заведения, в които се хоспитализират и
рехоспитализират пациенти – обект на еднодневна хирургия, трябва да имат необходимите
организационни, материални и кадрови възможности да се справят с очакваните усложнения
на оперативната интервенция и съпровождащата
я анестезия.
Раздел III. Интензивно лечение
А. Основни принципи на интензивното лечение
Интензивното лечение се характеризира с
комплекс от задължителни условия за неговото адекватно изпълнение – отсъствието или
неспазването на тези условия (едно или повече
от тях) е рисково за пациента.
1. Интензивното лечение не използва или
използва в ограничена степен нозологичния
принцип в диагностично-лечебния процес; индикации/ контраиндикации за определяне на контингент пациенти за интензивно лечение, както
и индикации/контраиндикации за приложение
на диагностичните и терапевтичните методи на
интензивното лечение не се определят главно
от нозологичната диагноза на основното или
придружаващите заболявания, а от състоянието
на основните жизнени функции на организма
и/или от прогнозата за евентуални фатални
нарушения в тях.
2. Интензивното лечение задължително
изисква:
2.1. непрекъсната и равностойна 24 часа в
денонощието организационна и материална
готовност, както и налични човешки ресурси
за осъществяване на интензивно лечение;
2.2. непрекъсваема 24 часа в денонощието
готовност за прием на индицирани за интензивно лечение пациенти в специализираните
структури за интензивно лечение;
2.3. непрекъсваемо и равностойно 24 часа
в денонощието наблюдение, проследяване и
поддържане (контрол) на основните жизнени
функции на пациента.
3. При интензивното лечение съкращаването или отлагането във времето на елементи
от диагностичните и терапевтичните схеми за
адекватно лечение може да доведе до непосредствен фатален изход, което задължително
изисква поддържането на постоянна готовност
и навременното приложение по индикации на:
3.1. мониториране по време на интензивно
лечение;
3.2. кардиопулмонална ресусцитация по
време на интензивно лечение;
3.3. интензивно лечение в тесен смисъл.
4. Интензивното лечение е свързано с повишен риск от нозокомиални инфекции, което
задължително изисква прилагането на постоянни
(базови) мероприятия за контрол и ограничаване
на нозокомиалните инфекции, а при наличието
на индикации – и на специфични такива.
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Б. Основни дейности на интензивното лечение
1. Мониториране по време на интензивно
лечение:
1.1. Мониторирането по време на интензивно
лечение е специфичен диагностичен процес в
практиката на интензивното лечение, чрез който
се осигурява установяването на факти (клинични
симптоми, физиологични и лабораторни показатели, резултати от апаратни измервания и др.)
за състоянието на основните жизнени функции
на пациента и проследяването им в динамика.
1.2. Мониторирането по време на интензивно лечение се прилага от приемането до
изписването на пациент от специализираната
структура за интензивно лечение.
1.3. При всеки пациент – обект на интензивно лечение, за цялото време на пребиваването
му в специализирана структура за интензивно
лечение и без оглед на специфични индикации
задължително се прилагат следните методи на
мониториране по време на интензивно лечение:
а) пряк и непрекъснат контрол (визуален
контрол, аускултация, палпация и др.) от страна
на членовете на екипа за интензивно лечение
както на лекарско ниво, така и на ниво медицинска сестра;
б) постоянно мониториране на пулс и ЕКГ;
в) мониториране на системни артериални
налягания, пулсоксиметрия и кислородна сатурация, на дихателна честота, дихателен обем
и минутен дихателен обем;
г) мониториране на инспираторни и експираторни налягания, обеми на дишане и на чист
кислород във вдишваната газова смес (FiO2) при
пациенти на изкуствена белодробна вентилация;
д) мониториране на телесна температура и
на обем диуреза.
1.4. При всеки пациент – обект на интензивно
лечение, за цялото време на пребиваването му
в специализирана структура за интензивно лечение задължително се прилагат при наличието
на индикации следните методи на мониториране
по време на интензивно лечение:
а) диагностична (12-канална) електрокардиография;
б) мониториране на централно венозно налягане, на налягания в пулмоналната артерия,
минутен сърдечен обем (инвазивен или неинвазивен метод), на обем диуреза с отвеждане
на урината в затворена система, събиране на
24-часова урина и измерване на относителното
є тегло;
в) мониториране на дълбока телесна температура;
г) мониториране на показателите на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис)
и на алкално-киселинното състояние в проби
от артериална кръв;
д) мониториране на кръвни показатели:
хемоглобин, хематокрит, кръвна захар, електролити в серум, брой левкоцити, диференциално
броене на бяла кръв, протромбиново време,
брой тромбоцити, креатинин, общ белтък и
албумин;
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е) мониториране на показатели в урината:
седимент в уринна проба, албумин, кетотела и
кръвна захар, мониториране на резултатите от
микробиологични изследвания на кръвни проби, уринни проби, проби от трахеобронхиален
лаваж, от храчки, от дренажни системи и др.;
ж) мониториране (измерване и изчисление) на баланс на приети/отделени течности,
мониториране (измерване и изчисление) на
нутритивен статус и на нутритивен и енергиен
баланс;
з) мониториране на резултатите от образни
изследвания;
и) при определени показания инвазивен
мониторинг на интракраниално налягане и на
интраабдоминално налягане.
1.5. Резултатите от изследванията на дихателните газове (кислород и въглероден двуокис) и
на алкално-киселинното състояние в проби от
артериална кръв трябва да са на разположение
след не повече от 15 минути от тяхното назначаване; на обзорните изследвания с портативна
рентгенова апаратура – до един час след тяхното
назначаване; на изследванията на основните
кръвни показатели – след не повече от два часа
от тяхното назначаване.
1.6. Стойностите на всички мониторирани
параметри се регистрират задължително в
медицинската документация на пациента в
зависимост от тяхната специфична динамика,
като задължително се регистрират техните
екстремни (патологични) величини.
2. Кардиопулмонална ресусцитация по време
на интензивно лечение:
2.1. Кардиопулмоналната ресусцитация по
време на интензивно лечение (реанимация)
е неделима част от дейността интензивно
лечение. Включва прилагане и/или готовност
за прилагане на комплекс от диагностичнотерапевтични мероприятия за възстановяване
на преустановени основни жизнени функции
при пациенти – обект на интензивно лечение
в клинична смърт.
2.2. Всички специализирани клинични структури за интензивно лечение задължително
трябва да имат готовност и да прилагат при
наличието на индикации:
2.2.1. основно поддържане на живот (Basic
Life Support) в пълен обем (кардиопулмонална
ресусцитация, осъществявана без специална
екипировка);
2.2.2. разширено поддържане на живот
(Advanced Life Support) в пълен обем (кардио
пулмонална ресусцитация, осъществявана със
специална екипировка);
2.2.3. продължително поддържане на живот
(Prolonged Life Support) в пълен обем.
2.3. Кардиопулмоналната ресусцитация по
време на интензивно лечение задължително
включва приложението по индикации на:
а) диагностика на клинична смърт на ниво
лекарска и сестринска компетентност;
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б) правилно положение на тялото на пациента
за кардиопулмонална ресусцитация – основно
положение на тялото на пациента за кардиопулмонална ресусцитация и стабилно положение
на тялото на пациента за кардиопулмонална
ресусцитация;
в) методи за осигуряване на проходимост на
горни дихателни пътища – прилагане на трикомпонентен метод за осигуряване проходимост
на горните дихателни пътища (задна флексия
на главата, изтегляне напред и нагоре на долна
челюст и отваряне на устата); изчистване на
устната кухина от чужди материи чрез използване на инструменти и аспирация; фарингеална
интубация, ендотрахеална интубация;
г) методи за оксигенация и изкуствена
белодробна вентилация – оксигенация с чист
кислород, през система за дозирано подаване
на кислород през лицева маска, през интубационна тръба, през трахеостомна канюла и през
апарат за изкуствена белодробна вентилация;
обдишване „уста в уста“, „уста в нос“, „уста в
интубационна тръба“, „уста в трахеостомна канюла“ с издишан въздух; обдишване чрез лицева
маска и саморазгъващ се балон тип AMBU;
апаратна изкуствена белодробна вентилация
чрез интермитентно положително налягане в
дихателните пътища;
д) методи за изкуствена циркулация – външна (индиректна) компресия/декомпресия на
сърцето;
е) методи за осигуряване на съдова линия – периферна венозна линия и централна
венозна линия;
ж) лекарствена терапия и терапевтични техники – приложение на инфузионни разтвори,
инотропни, вазопресорни, вазодилататорни, анитаритмични, диуретични лекарствени продукти,
лекарствени продукти за лечение на алергични и
псевдоалергични реакции, лекарствени продукти
за венозна анестезия, лекарствени продукти за
миорелаксация, електрическа дефибрилация;
з) интензивно лечение на постреанимационен синдром.
2.4. Всяка специализирана структура за
интензивно лечение задължително трябва
да разполага в писмен вид с алгоритми за
кардиопулмонална ресусцитация по време на
интензивно лечение.
3. Интензивно лечение в тесен смисъл:
3.1. Интензивното лечение в тесен смисъл е
приложение на специфични средства и методи,
чрез които се осигурява диагностично-лечебният
процес при пациенти – обект на интензивно
лечение.
3.2. Шокова зала – за лечебните заведения за
болнична помощ, които имат разкрита такава:
3.2.1. Шоковата зала е в структурата на
клиника/отделение по анестезиология и интензивно лечение или на клиника/отделение
по интензивно лечение.
3.2.2. Шоковата зала е обособено помещение
с минимум 30 квадратни метра площ, разпо-
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ложена в непосредствена близост до мястото
за оказване на спешна медицинска помощ на
лечебното заведение за болнична помощ.
3.2.3. Оборудване – според изискванията за
оказване на медицинска помощ, насочена към
възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните
функции на организма и интензивно лечение.
3.2.4. Персонал и продължителност на дежурствата – дежурства от 12 часа за екип от лекар,
специалист по анестезиология и интензивно
лечение и медицинска сестра. За покриване
на 24-часов режим на работа е необходимо
наличие на 6 лекари и 6 сестри.
3.2.5. Обемът на работа се определя от началника на клиниката/отделението, в структурата
на която е шоковата зала.
3.3. Всички специализирани клинични структури за интензивно лечение задължително
трябва да имат готовност и да прилагат при
наличието на индикации:
3.3.1. методи за осигуряване на съдова
линия: периферна венозна линия, периферна
артериална линия и централна венозна линия;
3.3.2. методи за осигуряване на проходимост
на горни дихателни пътища: прилагане на трикомпонентен метод за осигуряване проходимост
на горните дихателни пътища (задна флексия
на главата, изтегляне напред и нагоре на долна
челюст и отваряне на устата); изчистване на устната кухина от чужди материи чрез използване
на инструменти и аспирация; фарингеална интубация, ендотрахеална интубация; трахеотомия
(оперативна и/или перкутанна дилатационна),
неинвазивна вентилация;
3.3.3. методи за оксигенация и изкуствена
белодробна вентилация: оксигенация с чист
кислород през система за дозирано подаване
на кислород през лицева маска, през интубационна тръба, през трахеостомна канюла и през
апарат за изкуствена белодробна вентилация,
обдишване „уста в уста“, „уста в нос“, „уста в
интубационна тръба“, „уста в трахеостомна канюла“ с издишан въздух; обдишване чрез лицева
маска и саморазгъващ се балон тип AMBU;
апаратна изкуствена белодробна вентилация
чрез интермитентно положително налягане в
дихателните пътища;
3.3.4. катетеризиране и дрениране на кухини: поставяне и поддържане на стомашна и
дуоденална сонда, уретрален катетър, плеврална
пункция, аспирационни и гравитационни дренажни системи;
3.3.5. лекарствена терапия и терапевтични
техники: инфузионна терапия с водно-електролитни разтвори, хемотрансфузии и инфузии
на биопродукти, инотропни, вазопресорни,
вазодилататорни, антиаритмични, диуретични
лекарствени продукти, лекарствени продукти
за лечение на алергични и псевдоалергични
реакции, лекарствени продукти за лечение на
инфекции, антидиабетични лекарствени про-
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дукти, лекарствени продукти и терапевтични
техники за контрол на болката и седиране,
включително и такива, съдържащи наркотични
вещества, лекарствени продукти за венозна
анестезия, лекарствени продукти за контрол
на хемостазата, лекарствени продукти за лечебно хранене, миорелаксиращи лекарствени
продукти, електростимулация (поддържане на
постоянен и временен пейсмейкър).
4. Контрол на нозокомиалните инфекции:
4.1. Всеки пациент – обект на интензивно
лечение, трябва да се разглежда и третира като
потенциален източник на нозокомиални инфекции, както и че самият той е високорисков да
развие нозокомиална инфекции, поради което:
4.1.1. при всеки пациент на интензивно
лечение от постъпването му до изписването
му от специализирана структура за интензивно лечение се мониторират индикативните за
септично състояние признаци: хипотермия,
хипертермия, тахикардия, тахипнея, хипокапнея,
левкопения, левкоцитоза, хипоперфузия/оксигенация на тъканите, органна дисфункция и
системна артериална хипотензия;
4.1.2. в диференциалната диагноза на всеки
септичен пациент, обект на интензивно лечение, се разглежда възможността септичното
състояние да се дължи на нозокомиални
причинители;
4.1.3. при всеки пациент на интензивно лечение задължително се прилагат стандартните
процедури за профилактика на нозокомиалните
инфекции независимо дали конкретния пациент е потенциално или реално с нозокомиална инфекция и/или потенциален или реален
реципиент на нозокомиални патогени, което
задължително включва следното поведение
на персонала:
а) дезинфекция на ръцете след директен
контакт с биологични течности и контаминирани материали непосредствено преди поставяне на ръкавици и след свалянето им, преди
контакт с пациент, както и след почистване
на замърсени повърхности, когато се налага
след тях да се продължи с други процедури
на същия пациент;
б) работа с ръкавици при директен контакт
с биологични течности и контаминирани материали, мукозни мембрани и неинтактна кожа;
в) при грижи за пациентите да не се позволява контакт със замърсени материали както
на пациента, така и на медицинския персонал
или на трети лица;
г) замърсените материали се обработват по
подходящ начин, така че да не се позволява
пренасяне на микроорганизми в околната среда;
д) използват се стерилни консумативни
материали.
4.2. Специфичните процедури за профилактика на нозокомиалните инфекции се прилагат
в зависимост от начина на предаване на инфекциозните причинители, както следва:
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4.2.1. при инфекции, пренасяни по въздушнокапков път, когато контаминираните частички са
с размери под 5 мм (белодробна и ларингеална
туберкулоза, варицела, дисиминирана форма на
херпес зостер, хеморагична треска и морбили),
пациентите се изолират в отделни помещения;
4.2.2. при инфекции, пренасяни по въздушно-капков път, когато контаминираните
частички са с размери над 5 мм и се отделят
при кашляне, говорене, бронхоскопия и тоалет на трахеобронхиалното дърво, персоналът
използва лицеви маски при работа с пациента
на разстояние под 60 см;
4.2.3. при контактни инфекции пациентите с
тежък имунен дефицит, каквито са трансплантираните пациенти и тези с тежка неутропения,
се изолират в отделни помещения.
4.3. Всяка специализирана структура за интензивно лечение задължително и постоянно
осъществява микробиологичен мониторинг:
4.3.1. по индикации на пациентите – обект
на интензивно лечение, но не под 30 % от
всички лекувани пациенти в специализираната
структура за интензивно лечение;
4.3.2. на персонала в специализираната
структура за интензивно лечение не по-рядко
от 3 пъти годишно;
4.3.3. на околната среда (помещения, апаратура, консумативи и пр.) в специализираната
структура за интензивно лечение не по-рядко
от 4 пъти годишно.
4.4. Всяка специализирана структура за интензивно лечение задължително води на отчет
септичните пациенти и ги диагностицира като:
4.4.1. септични пациенти, които не са с
нозокомиални инфекции;
4.4.2. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на лечението
в специализираната структура за интензивно
лечение;
4.4.3. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на болнично
лечение извън специализираната структура за
интензивно лечение.
В. Организация на работата, човешки ресурси и материални условия за осъществяване на
интензивно лечение
1. Задължителни условия за разкриване и
функциониране на специализирана структура
за интензивно лечение:
1.1. Интензивно лечение се осъществява в
специализирана структура на лечебните заведения за болнична помощ – сектор, отделение
или клиника за интензивно лечение, като:
а) всяка специализирана структура за интензивно лечение извършва мониториране по
време на интензивно лечение, кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно
лечение и интензивно лечение в тесен смисъл
съгласно изискванията на този стандарт;
б) всяка специализирана структура за интензивно лечение е високорискова за възникване
на нозокомиални инфекции; задължителни са
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материалните и организационните условия за
контрол и ограничаване на нозокомиалните
инфекции;
в) всяка специализирана структура за интензивно лечение има специфичен контингент
пациенти съгласно т. 2.1;
г) всяка специализирана структура за интензивно лечение разполага с необходимия брой
специалисти; структурата осигурява 24-часова
работа на равностойни в своята квалификация
екипи за провеждане на интензивно лечение
съгласно изискванията на този стандарт;
д) всяка специализирана структура за интензивно лечение разполага с необходимата
материална обезпеченост – територия, оборудване, снабдяване с лекарства, консумативи и
други материали, които гарантират 24 часа в
денонощието провеждане на интензивно лечение съгласно изискванията на този стандарт;
е) ръководството на лечебното заведение
осигурява на специализираната структура за
интензивно лечение 24 часа в денонощието
безпроблемно функциониране на инфраструктурните инсталации (комуникации, електричество, вода, медицински газове), необходимите
клинико-лабораторни изследвания и необходимите консултации със съответните медицински
специалисти.
1.2. Всяка специализирана структура за
интензивно лечение е административно обособена като:
а) самостоятелна клиника или отделение
за интензивно лечение в състава на лечебно
заведение за болнична помощ;
б) отделение/сектор за интензивно лечение
към клиника/отделение по анестезиология и
интензивно лечение;
в) отделение/сектор за интензивно лечение
към клиника/отделение по хирургия, акушерство и гинекология, вътрешни болести,
педиатрия и др.
1.3. Специализираната структура за интензивно лечение в зависимост от профилирането
по предмет на дейност може да е:
а) непрофилирана (обща) специализирана
структура за интензивно лечение – осъществява интензивно лечение на всички индицирани
пациенти, контингент на даденото лечебно
заведение за болнична помощ;
б) профилирана специализирана структура
за интензивно лечение – осъществява интензивно лечение на индицираните пациенти по
нозологични групи (неонатологичен профил,
кардиологичен профил, неврологичен профил,
хирургичен профил и др.); осъществява дейността си, като освен специфичните за съответния профил методи задължително прилага
мониториране по време на интензивно лечение,
кардиопулмонална ресусцитация по време на
интензивно лечение и интензивно лечение в
тесен смисъл, не под изискванията на този
стандарт.
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2. Контингент пациенти на специализирана
структура за интензивно лечение:
2.1. Пациенти на специализирана структура
за интензивно лечение са:
а) пациенти, които се нуждаят от лечение
и поддържане (контрол) при тежки (критични) нарушения в жизненоважните функции на
организма и/или за които са налице данни, че
в непосредствен бъдещ период могат фатално
да декомпенсират;
б) пациенти, които се нуждаят от интензивно
наблюдение и проследяване на основните жизнени функции на организма поради наличието
на непосредствена заплаха за тяхното фатално
декомпенсиране;
в) пациенти в състояние на мозъчна
смърт – обект на комплекс от диагностични и
терапевтични методи за поддържане на донори
за органна трансплантация.
2.2. Не са пациенти на специализирана структура за интензивно лечение болни в терминален
етап от развитието на болестни състояния, при
които адекватното приложение на методите
на интензивното лечение няма да доведе до
промяна в прогнозата за фатален изход, с
изключение на тези, потенциални донори за
трансплантация на органи.
2.3. Не се допуска прилагане на методите на
интензивното лечение и/или приемане в специализирани клинични структури за интензивно
лечение на неиндицирани пациенти, тъй като
това е рисково по отношение на тяхното здраве.
3. Човешки ресурси в специализирана структура за интензивно лечение:
3.1. Началник на специализирана структура за интензивно лечение е лекар с призната
специалност по анестезиология и интензивно
лечение или лекар с друга клинична специалност по съответния профил на структурата за
интензивно лечение, като:
а) началникът на структурата има най-малко
5 години стаж по специалността и най-малко
5 години стаж в специализирана структура за
интензивно лечение;
б) началникът на структурата притежава
компетентност по клинични въпроси (най-ниско ниво на компетентност, равно на това на
ръководител на екип за интензивно лечение);
в) началникът на структурата е на разположение за консултации по всички възникнали
клинични и административни проблеми или осигурява заместник със съответната квалификация;
г) началникът на структурата носи отговорност за всички дейности в нея.
3.2. Старша медицинска сестра на специализирана структура за интензивно лечение – медицинска сестра с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалността „Управление на здравните
грижи“, като:
а) старшата медицинска сестра на структурата
има най-малко 5 години стаж в специализирана
структура за интензивно лечение;
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б) старшата медицинска сестра на структурата притежава квалификация и клиничен
опит в областта на интензивното лечение с
компетентност по клинични въпроси (найниско ниво на компетентност, равно на това
на ръководител на сестрински екип за интензивно лечение);
в) старшата медицинска сестра на структурата е на разположение за консултации по
всички възникнали клинични и административни проблеми или осигурява заместник със
съответната квалификация;
г) старшата медицинска сестра на структурата организира и носи отговорност за
дейността на сестринския и помощния състав
(санитари) в нея;
д) старшата медицинска сестра на структурата следи за изправността на инсталациите и
апаратурата в нея;
е) старшата медицинска сестра на структурата организира и отговаря за изписването,
разпределението и отчитането на лекарствените
продукти и консумативи в нея.
3.3. Лекарски състав в специализирана
структура за интензивно лечение:
а) лекарите, работещи в структурата, трябва да притежават знания и клинични умения,
гарантиращи, че в рамките на лекарската им
компетентност могат да изпълняват по индикации в пълен обем мониториране по време
на интензивно лечение, кардиопулмонална
ресусцитация по време на интензивно лечение
и интензивно лечение в тесен смисъл съгласно
изискванията на този стандарт;
б) численият състав на лекарския персонал
трябва да позволява формирането на равностойни екипи за интензивно лечение 24 часа в
денонощието.
3.4. Сестрински състав в специализирана
структура за интензивно лечение:
а) медицинските сестри, работещи в структурата, трябва да притежават знания и клинични умения, гарантиращи, че в рамките
на сестринската им компетентност могат да
изпълняват по индикации в пълен обем мониториране по време на интензивно лечение,
кардиопулмонална ресусцитация по време на
интензивно лечение и интензивно лечение в
тесния смисъл на думата съгласно изискванията
на този стандарт;
б) численият състав на сестринския персонал трябва да позволява формирането на
равностойни екипи за интензивно лечение 24
часа в денонощието.
3.5. В специализираните структури за интензивно лечение работи и друг персонал,
който включва, но без да изчерпва: помощен
медицински персонал – санитари, и помощен
немедицински персонал – чистачи, технически
работници и др.
4. Екип за интензивно лечение:
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4.1. Интензивно лечение се осъществява от
екип за интензивно лечение. Всички екипи за
интензивно лечение, осъществяващи грижи за
конкретен пациент, трябва:
а) равностойно да познават историята на
заболяването и сегашното състояние на основните жизнени функции на пациента;
б) равностойно да продължат диагностично-лечебния процес независимо от смяната на
един екип с друг;
в) равностойно да прилагат или да имат
готовност да прилагат по индикации в пълен
обем и по всяко време мониториране по време
на интензивно лечение, кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно лечение и
интензивно лечение в тесния смисъл съгласно
изискванията на този стандарт.
4.2. Екипът за интензивно лечение е административно и методично подчинен на
ръководителя на специализирана структура за
интензивно лечение – сектор, отделение или
клиника за интензивно лечение.
4.3. Екипът за интензивно лечение се формира въз основа на разпореждане на ръководителя на клиничната структура, на която той
е административно подчинен (заповед, дневна
програма за разпределение на персонала в
клиничната структура, месечен график за дежурства и др.).
4.4. Екипът за интензивно лечение включва
най-малко един лекар и медицински сестри (акушерки) с разчет – минимум една медицинска
сестра (акушерка) да се грижи за не повече от
3 до 4 пациенти – обект на интензивно лечение,
за времето на работа на екипа за интензивно лечение. При пациенти на механична вентилация
или на продължителна бъбречно-заместителна
терапия една сестра се грижи за не повече от
двама болни за времето на работа на екипа за
интензивно лечение.
4.5. Ръководителят на специализираната
структура за интензивно лечение назначава
ръководител на екипа за интензивно лечение
и ръководител на сестринския екип за интензивно лечение.
4.6. Ръководител на екип за интензивно
лечение е лекар с квалификация и клиничен
опит, гарантиращи, че самият той, както и екипът под негово ръководство могат адекватно
да осъществяват мониториране по време на
интензивно лечение, кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно лечение и
интензивно лечение в тесния смисъл съгласно
изискванията на този стандарт.
4.7. Ръководител на сестринския екип за
интензивно лечение е медицинска сестра с
квалификация и клиничен опит, гарантиращи, че самата тя, както и екипът под нейно
ръководство могат адекватно да осъществяват
в рамките на сестринската им компетентност
мониториране по време на интензивно лечение,
кардиопулмонална ресусцитация по време на
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интензивно лечение и интензивно лечение в
тесен смисъл съгласно изискванията на този
стандарт.
4.8. Лекари – членове на екипа за интензивно лечение, могат самостоятелно или под
ръководството на ръководителя на екипа за
интензивно лечение да осъществяват в рамките
на лекарската им компетентност мониториране
по време на интензивно лечение, кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно
лечение и интензивно лечение в тесен смисъл
съгласно изискванията на този стандарт.
4.9. Медицински сестри (акушерки) – членове на екипа за интензивно лечение, могат
самостоятелно или под ръководството на
ръководителя на сестринския екип за интензивно лечение да осъществяват в рамките на
сестринската им компетентност мониториране
по време на интензивно лечение, кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно
лечение и интензивно лечение в тесен смисъл
съгласно изискванията на този стандарт.
4.10. Един екип за интензивно лечение може
да бъде сменян с друг само ако последният
притежава равностойна на първия екип професионална квалификация и възможности и
може равностойно да продължи диагностичнолечебния процес на всички пациенти – обект на
лечение в дадената специализирана структура
за интензивно лечение.
Права, задължения и отговорности на екипа за интензивно лечение, респ. на неговия
ръководител:
4.11. Ръководителят на екипа за интензивно
лечение има правото, отговорността и задължението да определя индикациите/ контраиндикациите за приемане/изписване на пациенти
от специализираната структура за интензивно
лечение за времето на работа на екипа му въз
основа на:
а) преценка на състоянието на основните
жизнени функции на пациента, т. е. необходимост или липса на необходимост от интензивно
лечение;
б) преценка за необходимостта или липсата
на необходимост от интензивно наблюдение
и проследяване на основните жизнени функции на пациента с оглед на съществуващата
възможност те фатално да декомпенсират в
непосредствен бъдещ период;
в) преценка при пациенти в състояние на
мозъчна смърт и потенциални донори на органи
за възможността в адекватен период от време
да бъде извършена експлантация на органи;
г) преценка за възможностите на методите
на интензивното лечение да осигурят благоприятна прогноза за пациента;
д) преценка за отношението полза/вреда
за пациента от пребиваване/непребиваване
в специализираната структура за интензивно
лечение;
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е) преценка за човешките ресурси на екипа
му и материалните ресурси на специализираната
структура за интензивно лечение за осъществяване на адекватен диагностично-лечебен процес
(наличност на апаратура за изкуствена белодробна вентилация, брой медицински сестри,
които се грижат за пациентите, и др.).
4.12. При запълнен капацитет на специализираната структура за интензивно лечение (в
клиниката/отделението за интензивно лечение
всички легла са заети) и неотложна необходимост от приемането на нов, индициран за
интензивно лечение пациент, ръководителят на
екипа за интензивно лечение взема решение,
дали е възможно и кой конкретно от по-рано
постъпилите пациенти може да бъде изписан.
4.13. В зависимост от контингента пациенти,
с които работи дадената специализирана структура за интензивно лечение, ръководителят на
екипа за интензивно лечение преценява какъв
капацитет от свободни легла за времето на
неговата работна смяна е необходим, за да
посрещне неотложна необходимост от прием
на нови, индицирани за интензивно лечение,
пациенти и полага усилия да ги осигури.
4.14. Ръководителят на лечебното заведение,
към което е създадена съответната специализирана структура за интензивно лечение,
осигурява условия всички клинични структури
на лечебното заведение, от които постъпват
планово пациенти в специализираната структура
за интензивно лечение и в които продължава
диагностично-лечебният процес на изписан от
тази структура пациент, да:
а) съобразяват плановите си програми с
капацитета на съответната специализирана
структура за интензивно лечение, както и уведомяват своевременно ръководителя на екипа
за интензивно лечение за промени в тях;
б) приемат техни пациенти, изписани от
съответната специализирана структура за интензивно лечение и в извънпланов порядък,
ако се налага в нея да се приеме по спешност
нов, индициран за интензивно лечение, пациент.
4.15. Всички решения и становища на ръководителя на екипа за интензивно лечение,
свързани с индикациите/контраиндикациите
за приемане/изписване на конкретен пациент
от специализираната структура за интензивно
лечение, не могат да бъдат коригирани и/или
отменяни от негов административен ръководител, ако последният няма призната медицинска
специалност като тази на ръководителя на екипа
за интензивно лечение.
4.16. Ръководителят на екипа за интензивно
лечение организира и контролира работата на
целия екип за интензивно лечение за цялото
време на неговата работна смяна, като възлага
на членовете на екипа за интензивно лечение
да осъществяват диагностично-лечебния процес
при конкретни пациенти.
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4.17. В отсъствие на ръководителя на специализираната структура за интензивно лечение
или на негов упълномощен заместник задълженията им се изпълняват от ръководителя на
екипа за интензивно лечение.
4.18. Права, задължения и отговорности на
сестринския екип за интензивно лечение, респ.
на неговия ръководител:
а) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение е методично подчинен на
ръководителя на екипа за интензивно лечение;
б) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение организира и носи отговорност за дейността на сестринския и помощния
персонал (санитари) от екипа за интензивно
лечение;
в) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение участва пряко в диагностично-лечебния процес за времето на работа
на екипа за интензивно лечение;
г) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение възлага на членове на
сестринския екип за интензивно лечение осъществяването на грижи и диагностично-лечебен
процес на конкретни пациенти;
д) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение организира и отговаря за
изписването, разпределението и отчитането на
лекарствените продукти и консумативи в специализираната структура за интензивно лечение
за работното време на екипа му;
е) ръководителят на сестринския екип за
интензивно лечение следи за изправността на
инсталациите и апаратурата в специализираната
структура за интензивно лечение за работното
време на екипа му;
ж) в отсъствие на старшата медицинска
сестра на специализираната структура за
интензивно лечение или неин упълномощен
заместник задълженията им се изпълняват от
ръководителя на сестринския екип за интензивно лечение.
5. Материална обезпеченост в специализирана структура за интензивно лечение:
5.1. Интензивно лечение се осъществява на
мястото за провеждане на интензивно лечение,
което е обособена единица в специализирана
структура за интензивно лечение.
5.2. Мястото за провеждане на интензивно
лечение включва специализирано легло за интензивно лечение с принадлежащите изводи на
електрическата и газовата инсталация и необходимата за провеждане на адекватен диагностично-лечебен процес апаратура и съоръжения.
5.3. Специализирана структура за интензивно лечение не може да има по-малко от 6
места за провеждане на интензивно лечение
(интензивни легла).
5.4. Специализираното легло за интензивно
лечение е болнично легло на колела, което
позволява движение на пациента във вертикална посока (нагоре и надолу) и най-малкото
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издигане/сваляне на горната половина на тялото на пациента, както и имащо прегради за
обезопасяването му. Върху специализираното
легло за интензивно лечение пациентът лежи
на твърда подложка, позволяваща ефективно да
се извършва външна (индиректна) компресия/
декомпресия на сърцето.
5.5. Разположението на специализираното
легло за интензивно лечение трябва да осигурява
приоритетен достъп на персонала до главата и
шията на пациента, до съответната апаратура,
до изводите на електрическата и газовата инсталация. Свободната площ за преминаване между
отделните места за провеждане на интензивно
лечение не може да е по-малко от 2 м.
5.6. Всяко място за провеждане на интензивно
лечение трябва да е оборудвано със:
а) електрозахранване с двойно осигуряване
(аварийно захранване) и най-малко 10 заземени
(тип шуко) електрически извода;
б) най-малко два извода за аспирационна
система;
в) най-малко един извод на инсталация за
сгъстен въздух;
г) най-малко един извод на инсталация за
кислород под налягане;
д) подвижна преграда за визуална изолация
на пациента (ако интензивното легло е разположено в общо помещение);
е) съоръжения за поставяне (закрепване) на
апаратура около интензивното легло (мониторна
апаратура, система за подаване на кислород,
инфузионна техника и др.);
ж) адекватна осветеност – обща и локална
светлина.
5.7. Специфични изисквания към специализирана структура за интензивно лечение:
а) всяка специализирана структура за интензивно лечение е разположена на обособена
територия в лечебното заведение за болнична
помощ;
б) специализираната структура за интензивно лечение е с „ограничен достъп“, режимът
на който се определя от началника на тази
структура;
в) в специализираната структура за интензивно лечение не се допуска смесване на потоците
„чисто/мръсно“;
г) към и от специализираната структура за
интензивно лечение се осигурява приоритетен
достъп от или до структури на болницата,
свързани с нейната дейност – спешно приемно отделение, операционен блок, лабораторни
звена и др.;
д) общата площ на структура за интензивно лечение е най-малко 2,5 пъти по-голяма
от площта, заета от местата за провеждане
на интензивно лечение (интензивни легла),
включително и принадлежащата площ към тях;
е) площта на единична стая (с едно място
за провеждане на интензивно лечение) не е
по-малка от 18 кв. м;
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ж) площта, принадлежаща към едно място
за провеждане на интензивно лечение в общо
помещение, не е по-малка от 10 кв. м;
з) всички помещения, в които са разположени
места за провеждане на интензивно лечение,
са с пряка дневна светлина.
5.8. Задължителните служебни помещения
в специализирана структура за интензивно
лечение са:
а) манипулационно помещение – оборудвано
с рафтове и шкафове за медикаменти, консумативи, стерилни и нестерилни материали, плотове
за подготовка на медикаменти и консумативи
с адекватно осветление;
б) кухненски бокс;
в) помещение за апарати (апаратна стая),
в което се разполага апаратура (монитори,
респиратори и др.), която е в готовност да
бъде веднага използвана при възникване на
необходимост;
г) складови помещения: в тях се съхраняват
материали, консумативи, лекарствени продукти
и др., осигуряващи автономна работа на специализираната структура за интензивно лечение,
т. е. без снабдяване от централните складове
на лечебното заведение за болнична помощ
най-малко за 72 часа;
д) помещение (помещения) за обработка
на материали, което позволява технологично
разделна обработка на „чисти материали“ и
„мръсни материали“;
е) помещение за почивка на персонала;
ж) помещение за прием на близките на
пациентите;
з) тоалетни възли отделно за персонал и
пациенти;
и) съблекални за персонала.
5.9. Задължителни инсталации и съоръжения в специализирана структура за интензивно
лечение са:
а) електрозахранване с двойно осигуряване
(аварийно захранване с генератор);
б) аспирационна система;
в) инсталация за сгъстен въздух и кислород;
г) водоснабдяване и канализация с разчет
една мивка във всяка обособена зала с места
за провеждане на интензивно лечение;
д) при всяка мивка в специализирана структура за интензивно лечение трябва има условия
и за дезинфекция на ръце.
Задължително оборудване в специализирана
структура за интензивно лечение:
5.10. Задължително оборудване с разчет за
всяко място за интензивно лечение:
а) монитор (мониторен модул) за ЕКГ, пулс
и пулсоксиметрия;
б) апарат за измерване на системни артериални налягания;
в) система за дозирано подаване на кислород
в овлажнена газова смес при спонтанно дишане;
г) система за поддържане на аспирационни
дренажи.
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5.11. Задължително оборудване с разчет за
общо ползване в специализирана структура за
интензивно лечение:
а) апаратура за изкуствена белодробна
вентилация (респиратори) – броят на респираторите трябва да бъде не по-малко от две
трети от броя на леглата в структурата за
интензивно лечение;
б) инфузионна техника (перфузори, инфузомати) с разчет да се провеждат едновременно
по две до три постоянни интравенозни инфузии
на един пациент;
в) дефибрилатор във всяко обособено помещение (зала) за интензивно лечение;
г) мобилен рентгенов апарат – собствен или
на разположение на специализираната структура
за интензивно лечение.
2287

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8
и 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г. и
бр. 28 и 100 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думите „акциз на“ се заменят с „акцизни“.
§ 2. В чл. 4б думата „складодължател“ се
заменя със „складодържател“.
§ 3. В чл. 6б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 пред думата „фактурата“ се добавя
„копие от“;
б) създават се т. 4 и 5:
„4. анализен сертификат;
5. документ, удостоверяващ начисляването
и заплащането на акциза.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. лицето/ата, начислило/и и заплатило/и
акциза.“
§ 5. В чл. 9, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. лицето/ата, начислило/и и заплатило/и
акциза.“
§ 6. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) В случай че при извършена проверка
се установи, че фактически вложените етилов
алкохол или алкохолни напитки надвишават
закупеното по документи количество, разликата
се счита за освободена за потребление акцизна
стока по чл. 20, ал. 2, т. 21 от закона.“
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§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3, 4 и 5:
„(2) Освобождаването от облагане с акциз
по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона на газьол с
кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49
и енергийни продукти, съдържащи газьол с
кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 за
плавателни средства се прилага и при условие,
че газьолът е маркиран.
(3) За целите на прилагане на ал. 1 и 2
лицата следва да разполагат с анализен сертификат, като в случаите по ал. 2 в анализния сертификат или в протокол трябва да е
посочена информация за количествата газьол
и за маркиращите вещества в съответствие с
чл. 103, ал. 3.
(4) Лицата, които използват енергийни
продукти за производство на консистентни
смазки (греси), включени в код по КН 2710
19 99, следва да разполагат с удостоверение за
освободен от акциз краен потребител.
(5) Когато енергиен продукт участва в процес, свързан с отделянето на топлина, която
се използва за битови и стопански нужди,
непосредствено или чрез преносна среда, се
счита, че този продукт е енергиен продукт за
отопление.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Удостоверение за освободен от акциз
краен потребител се издава на лице, което:
1. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
2. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения, задължения
за задължителни осигурителни вноски и частни
държавни вземания, събирани от Националната
агенция за приходите;
4. не е извършило тежко или повторно нарушение на закона;
5. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват
енергийните продукти.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 8 и 9:
„8. максимален производствен капацитет;
9. максимален складов капацитет за получаваните енергийни продукти.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариал-
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но заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 13,
ал. 7, т. 2, буква „б“;
6. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и
оборудването;
8. документ за собственост или договор за
наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта;
10. списък на доставчиците;
11. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейността, за която ще се
използват енергийните продукти, когато това
се изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа
спецификация;
13. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български,
международен, европейски) по Закона за националната стандартизация.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Митницата, в която е подадено искането
по чл. 14, ал. 1, извършва проверка относно
изпълнението на изискванията за издаване на
удостоверение за освободен от акциз краен
потребител, която включва най-малко следното:
1. проверка на производствените помещения
и оборудването;
2. вземане на проби за задължителен лабораторен анализ;
3. проверка на всички дейности, за които
ще се използват енергийните продукти.
(2) Когато се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът
на митницата в 14-дневен срок от подаване
на искането писмено уведомява лицето, което
отстранява нередовностите или предоставя
допълнителна информация в 14-дневен срок
от получаване на уведомлението.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Удостоверението по ал. 3 и решението
по ал. 4 подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 16, ал. 2, т. 2 думите „код и“ се
заличават.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При настъпване на промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението
по чл. 16, освободеният от акциз краен потребител незабавно уведомява за това митницата.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна на обстоятелствата, които
подлежат на вписване в удостоверението по
чл. 16, лицата подават искане за издаване на
ново удостоверение.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началникът на митницата прекратява
действието на удостоверението на освободен
от акциз краен потребител:
1. по молба на освободения от акциз краен
потребител;
2. при прекратяване или ликвидация на
освободения от акциз краен потребител;
3. по своя инициатива:
а) когато освободеният от акциз краен потребител престане да отговаря на изискванията
по чл. 13, ал. 7;
б) когато не са спазени изискванията на
чл. 17, ал. 1.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3)���������������������������������������
Действието
��������������������������������������
на удостоверението на освободен от акциз краен потребител се прекратява
с решение на началника на компетентната
митница, което подлежи на предварително
изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(4)�������������������������������������
Решението
������������������������������������
по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 13. В чл. 21а след думите „седалище на“ се
добавя „лицензираните железопътни превозвачи
и управителите на железопътната инфраструктура – за използваната от тях тягова и нетягова
електрическа енергия при осъществяването на
тяхната дейност, на“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възстановяването по ал. 2 за газьол с
кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и
енергийни продукти, съдържащи газьол с кодове
по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, предназначени за зареждане на плавателни средства,
се прилага само ако газьолът е маркиран в
съответствие с чл. 103, ал. 3.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 15. В чл. 23а, ал. 2 се създава т. 3:
„3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2
от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол, трябва да
е посочена информация за количествата газьол
и за маркиращите вещества в съответствие с
чл. 103, ал. 3.“
§ 16. В глава втора раздел V се отменя.
§ 17. В глава втора се създава раздел Vа:
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„Раздел Vа
Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до
2710 19 93 и други смазочни масла, включени
в код по КН 2710 19 99
Чл. 26д. (1) При въвеждане на територията на страната на смазочни масла от друга
държава членка в потребителски опаковки до
210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева
за 1000 литра при спазване на разпоредбите
на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от закона.
(2) Когато смазочните масла се получават
като предварително опаковани продукти с маса
от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл
до 10 л включително, митническите органи могат да разрешат на лицата облекчена процедура
за прилагане на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата
могат да подадат едно уведомление за общото
количество на акцизните стоки, които ще бъдат
изпратени от друга държава членка в рамките
на календарния месец.
(4) В случаите по ал. 2 лицата могат да
включат в акцизната декларация по чл. 87, ал. 6
от закона всички получени стоки в рамките на
14-дневния период.
(5) При въвеждане на територията на
страната на смазочни масла от друга държава
членка, които не са в потребителски опаковки
до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева
за 1000 литра при условие, че:
1. са спазени разпоредбите на чл. 76в, ал. 4,
т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от закона;
2. лицето писмено декларира пред митническите органи, че:
а) акцизните стоки ще се използват пряко в
дейности, които не представляват производство
по смисъла на чл. 59 от закона, и
б) акцизните стоки няма да се използват за
моторно гориво или гориво за отопление, и
в) акцизните стоки няма да се използват като
добавка или за разреждане на моторни горива;
3. в писмената декларация по т. 2 лицето
посочва дейностите, в които ще се използват
стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(6) Писмената декларация по ал. 5, т. 2 се
прилага към уведомлението по чл. 76в, ал. 5
от закона.
(7) Когато смазочните масла ще се използват
в дейности, представляващи производство по
смисъла на чл. 59 от закона, уведомлението
по чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона се подава от
лицензирания складодържател, в чийто склад
ще постъпят стоките.
(8) В случаите по ал. 7 не се прилага разпоредбата на чл. 76в, ал. 4, т. 2 от закона.
Чл. 26е. (1) При внасяне на смазочни масла
на територията на страната в потребителски
опаковки до 210 литра се прилага акцизна
ставка 0 лева за 1000 литра.
(2) При внасяне на смазочни масла на
територията на страната, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага
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акцизна ставка 0 лева за 1000 литра при условие, че вносителят писмено декларира пред
митническите органи, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в
дейности, които не представляват производство
по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за
моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като
добавка или за разреждане на моторни горива.
(3) В писмената декларация по ал. 2 лицето
посочва дейностите, в които ще се използват
стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(4) Писмената декларация по ал. 2 се прилага към митническата декларация.
(5) Когато смазочните масла ще се използват
в дейности, представляващи производство по
смисъла на чл. 59 от закона, стоките се допускат
за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз
при спазване на разпоредбите на раздели VІа
и VІб от закона.
Чл. 26ж. (1) При извеждане от данъчен
склад на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, освен когато
от момента на извеждането стоките се движат
под режим отложено плащане на акциз, се
прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 литра,
при условие че лицензираният складодържател
писмено декларира, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в
дейности, които не представляват производство
по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за
моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като
добавка или за разреждане на моторни горива.
(2) В писмената декларация по ал. 1 лицето
посочва дейностите, в които ще се използват
стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(3) Писмената декларация по ал. 1 се прилага към акцизната декларация.“
§ 18. В чл. 27, ал. 3 числото „15“ се заменя
със „17“.
§ 19. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Данъчният склад за производство и складиране е недвижим имот, който
обхваща всички сгради и помещения, които
се използват за производство, складиране и
подготовка за извеждане на акцизни стоки,
площите и помещенията за съхранение на
суровини и други помещения и площи, които
ги свързват, включително административните
сгради и съоръженията.
(2) Данъчният склад за производство и
складиране отговаря на следните изисквания
за сигурност и контрол:
1. е ограден, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън
данъчния склад;
2. достъпът до него се осъществява през
определени входни и изходни контролно-пропускателни пунктове;
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3. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
4. помещенията са подходящо обозначени
чрез посочване на вида на извършваните в
тях дейности;
5. всички външни прозорци, порти и огради
трябва да бъдат осигурени със заключващи
устройства;
6. помещенията и съоръженията отговарят
на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите
и правилата за противопожарна безопасност;
7. в помещенията са монтирани средства за
измерване, позволяващи контрола на постъпилите, произведените, складираните и изведените
от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи
на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и
нормативните актове по прилагането им;
8. разполага с автоматизирана система за
отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите суровини и акцизни
стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки;
9. съдовете и резервоарите в данъчния
склад трябва да имат трайна идентификация и
означаване върху тях на общата вместимост и
търговското наименование на акцизната стока.
(3) Данъчният склад за складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и
помещения, които се използват за складиране
и подготовка за извеждане на акцизни стоки
и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и
съоръженията.
(4) Данъчният склад за складиране отговаря
на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън
данъчния склад;
2. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
3. всички външни прозорци, порти и огради
трябва да бъдат осигурени със заключващи
устройства;
4. помещенията са подходящо обозначени
чрез посочване на вида на извършваните в
склада дейности;
5. отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително
на нормите и правилата за противопожарна
безопасност;
6. в помещенията са монтирани средства
за измерване, позволяващи контрола на постъпващите и изведените от данъчния склад
акцизни стоки, отговарящи на изискванията
на Закона за акцизите и данъчните складове,
Закона за измерванията и нормативните актове
по прилагането им;
7. да разполага с автоматизирана система
за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите, складираните и
изведените от данъчния склад акцизни стоки;
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8. съдовете и резервоарите в данъчния
склад трябва да имат трайна идентификация и
означаване върху тях на общата вместимост и
търговското наименование на акцизната стока.
(5) Транспортни средства и части от тях
не могат да бъдат използвани като съдове и
резервоари за съхранение в данъчен склад. Не
се счита за съхранение използването/държането на транспортните средства в рамките на
данъчния склад до приключването на операциите по разтоварване съгласно изискванията
на закона.
(6) За прилагане на разпоредбата на чл. 47,
ал. 1, т. 7 от закона помещенията се ползват
само от лицето, получило лиценз за управление
на данъчен склад.“
§ 20. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Митническите органи извършват проверки на мястото, посочено като местонахождение
на данъчния склад, за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните
актове по прилагането му за издаване на лиценз
за управление на данъчен склад.“
§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Митническите служители, извършили
проверката по чл. 29, ал. 1, съставят протокол
за резултатите от извършената проверка.
(2) Началникът на компетентната митница
изготвя становище относно възможността за
осъществяване на контрол в данъчния склад
във връзка с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, което
заедно с протокола за извършената проверка
се изпраща до Централното митническо управление на Агенция „Митници“.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея след
думата „закона“ се добавя „и нормативните
актове по прилагането му“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „този правилник“ се заменят с „нормативните актове по прилагането му“.
§ 22. В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато в документа за
въвеждане в експлоатация на обекта или в
документа за собственост са посочени повече
от едно лице, лицето, подаващо искането за
регистрация по ал. 1, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта
само от заявителя.“
§ 23. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „закона“ се добавя „и нормативните
актове по прилагането му“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на
малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/
наемател.“
§ 24. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „закона“ се добавя
„и нормативните актове по прилагането му“.
2. В ал. 2 след думата „закона“ се добавя
„и нормативните актове по прилагането му“
и думите „чл. 58, т. 3“ се заменят с „чл. 58,
ал. 1, т. 3“.
§ 25. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „седалище и адрес на управление“ се заменят с „местонахождение на
обекта, където ще се получават и разтоварват
акцизните стоки, преди започване на дейността“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава
отделно удостоверение за регистрация.
(5) За прилагане на разпоредбата на ал. 4
обект е завод, фабрика, сграда, помещение,
съоръжение, който се ползва само от лицето, получило удостоверение за регистриран
търговец.“
§ 26. В чл. 37в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицата по чл. 58а, ал. 1 от закона
подават искане до началника на митницата
по местонахождение на обекта, където ще се
получат и разтоварят акцизните стоки, за издаване на разрешение за получаване еднократно
на определено количество акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз, изпратени
от лицензиран складодържател от друга държава
членка, по образец съгласно приложение № 7д.
(2) Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се подава не
по-късно от 30 дни преди датата на получаване
на стоките. Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58а, ал. 2 от закона.“
2. В ал. 3 думата „конкретното“ се заменя
с „еднократно определено“.
3. В ал. 4 думите „всяка конкретна доставка“
се заменят с „всяко еднократно получаване на
определено количество акцизни стоки“.
4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Разрешението по ал. 3 се издава за
доставка на акцизни стоки с един придружителен административен документ/електронен
административен документ.
(7) За всеки обект, където ще се получават
и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно разрешение.
(8) За прилагане на разпоредбата на ал. 7
обект е завод, фабрика, сграда, помещение,
съоръжение, който се ползва само от лицето,
получило разрешение.“
§ 27. В глава трета се създава раздел ІІв:
„Раздел ІІв
Регистрирани изпращачи
Чл. 37г. (1) Лицата по чл. 58в от закона
подават искане за регистрация до началника на
митницата по седалище и адрес на управление,
преди започване на дейността, за правото да
изпращат до друга държава членка акцизни
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стоки, допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно
приложение № 7ж.
(2) Към искането се прилагат документите,
посочени в чл. 58г, ал. 2 от закона.
(3) В сроковете, определени в закона, началникът на съответната митница издава удостоверение за регистрация по образец съгласно
приложение № 7з или отказва с мотивирано
решение издаването му.“
§ 28. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) Производството по чл. 59 от закона
задължително се извършва само от лицензирани складодържатели, получили лиценз за
управление на данъчен склад за производство
и складиране на акцизни стоки.“
§ 29. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Производство на енергийни продукти са дейностите по чл. 59, ал. 2 от закона.
(2) Не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се
използват енергийни продукти заедно с други
енергийни продукти или други материали, при
условие че:
1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
2. платената сума не е по-малка от сумата,
която би била дължима върху готовия продукт,
получен от компонентите.“
§ 30. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Демонтирането на наличните средства
за измерване се извършва в присъствието на
митническите органи, а монтирането на нови
и ремонтът на място на наличните средства
за измерване и в присъствието на органите за
метрологичен контрол и надзор.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Редът, условията, специфичните изисквания и контролът по ал. 1, 2 и 3 се определят с
наредбата по чл. 103а, ал. 2 от закона.“
§ 31. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Собствениците или наемателите
на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да измерват:
1. количеството произведен етилов алкохол
(ракия) чрез оразмерени или калибрирани
съдове;
2. алкохолното съдържание по обем съгласно
изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта,
дестилатите и спиртните напитки, приета с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 110 от 2007 г.).
(2) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране
са длъжни да изискат от физическите лица,
които предоставят за производство на етилов
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алкохол (ракия) ферментирали материали от
грозде или плодове – собствено производство,
да попълнят справка-декларация.
(3) Справката-декларация по ал. 2 съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
физическото лице;
2. количество и вид на предоставения ферментирал материал за дестилиране.
(4) В справката-декларация по ал. 2 физическото лице декларира, че предоставените
ферментирали материали от грозде или плодове
са от собствено производство.
(5) Справката-декларация по ал. 2 се попълва
в три екземпляра – първият екземпляр остава
в специализирания малък обект за дестилиране, вторият се дава на физическото лице и се
прилага към екземпляра на акцизния данъчен
документ за лицето, а третият се предоставя
от собственика или наемателя на обекта на
митническото учреждение по местонахождение
на обекта, в срока на подаването на акцизната
декларация.“
§ 32. В чл. 48 накрая думите „както и проверки на използваните средства за измерване“
се заличават.
§ 33. В глава трета, раздел III се създава
чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) В случаите по чл. 60а от закона лицата, които ще извършват тестване или
изпитване на машини, съоръжения или инсталации, са длъжни да уведомят митницата по
местонахождение на обекта преди започването
на тези дейности.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в
писмена форма, като в него се посочват датата и часът на тестването или изпитването.
Тестването или изпитването се извършва в
рамките на работното време и в присъствието
на митнически служител, определен със заповед
на началника на компетентното митническо
учреждение.“
§ 34. В глава трета, раздел III се създава
чл. 48б:
„Чл. 48б. В случаите на прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен
склад или прекратяване на регистрацията се
допуска:
1. лицата да приключат дейностите по дообработка на налични акцизни стоки под контрола
на митническите органи за привеждането им
в съответствие с нормативни изисквания в
данъчния склад/обекта;
2. дейностите по дообработка на налични
акцизни стоки да се извършат в друг данъчен
склад под контрола и с разрешение на митническите органи по реда на чл. 49а.“
§ 35. В глава трета, раздел III се създава
чл. 48в:
„Чл. 48в. Разпоредбата на чл. 44, ал. 4 се
прилага и за лицата по чл. 37а, 37б и 37в, като
се отчита съответната специфика.“
§ 36. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думата „складират“ се добавя „под режим отложено плащане на акциз“
и думите „чл. 50“ се заменят с „чл. 65, ал. 5
от закона“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Нефтопроводите и нефтопродукто
проводите от мястото на добиване или от
железопътни разтоварища или пристанища
до данъчен склад, както и от данъчен склад
до железопътни разтоварища, намиращи се
извън данъчен склад или до пристанища, са
неразделна част от съответния данъчен склад
в случаите, когато се използват единствено за
дейността на данъчния склад.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Извън случаите по ал. 3 нефтопроводите
и нефтопродуктопроводите са отделни данъчни
складове.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“, а думите
„ал. 2,“ се заличават.
§ 37. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. (1) За прилагане разпоредбата на
чл. 66, ал. 5 от закона лицензираният складодържател уведомява митницата по местонахождение на данъчния склад при наличието
на извънредни обстоятелства, които налагат
съхраняването на акцизни стоки със заплатен
акциз в данъчния склад.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва
в писмена форма, като в него се посочват
обстоятелствата, които налагат съхранението
в данъчния склад на акцизни стоки с платен
акциз, вид, количество и код по КН на акцизните
стоки, срокът за съхранение и чия собственост
са. Към уведомлението се прилага и документ,
удостоверяващ начисляването и заплащането на
акциза за стоките, за които се иска разрешение,
както и документ за собственост.
(3) В 14-дневен срок от постъпване на
уведомлението началникът на митницата по
местонахождение на данъчния склад издава
разрешение за съхранение на акцизни стоки с
платен акциз в данъчния склад или мотивиран
отказ за издаване на разрешение.
(4) Разрешението по ал. 3 съдържа най-малко
следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицензирания складодържател;
4. идентификационен номер на лицензирания
складодържател;
5. идентификационен номер на данъчния
склад;
6. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания
складодържател;
7. адрес на данъчния склад;
8. вид, количество и код по КН на съхраняваните акцизни стоки с платен акциз;
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9. наименование и ЕИК на собственика на
стоките с платен акциз;
10. срок за съхранение на акцизните стоки
с платен акциз.“
§ 38. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. В данъчен склад за складиране не
може да се извършват дейности, представляващи
производство на акцизни стоки по смисъла на
чл. 59 от закона.“
§ 39. Създават се чл. 52а и 52б:
„Чл. 52а. (1) Операциите по смесване на
втечнени нефтени газове и на горива от нефтен
произход с биогорива, когато съдържанието на
биогориво е по-малко от 4 на сто, се извършват
след еднократно уведомление до компетентното
митническо учреждение, че в данъчния склад
ще се извършват такива операции.
(2) Операциите по смесване на горива от
нефтен произход с биогорива, когато съдържанието на биогориво е от 4 до 5 на сто, се
извършват след уведомление до компетентното
митническо учреждение по местонахождение
на данъчния склад преди започване на всяка
конкретна операция.
(3) Уведомлението по ал. 1 и 2 се извършва
в писмена форма и съдържа информация за
лицензирания складодържател, данъчния склад,
конкретната операция, като в случаите по ал. 2
се посочват задължително датата и часът на
планираната операция.
Чл. 52б. Лицата, които извършват смесване
на горива от нефтен произход с биогорива, са
длъжни:
1. да издават анализен сертификат за всяка
партида, в който е посочено процентното съдържание на биогориво;
2. да водят отчетност за количеството смесени горива, като ги разграничават в зависимост
от процентното съдържание на биогоривото;
3. да прилагат към акцизната декларация
справка за количествата смесени горива през
данъчния период, като ги разграничават в
зависимост от процентното съдържание на
биогоривото.“
§ 40. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За прилагане разпоредбите по чл. 21,
ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицата
своевременно в писмена форма уведомяват
митническото учреждение по местонахождение на обекта/данъчния склад за осигуряване
присъствието на митнически служители при
унищожаването на акцизните стоки.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Предаването на отпадъчни нефтопродук
ти от лицензирани складодържатели на лицата
по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за изискванията
за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с
Постановление № 230 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2005 г.; изм. и
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доп., бр. 53 от 2008 г.), за оползотворяване
чрез изгаряне не се счита за унищожаване по
смисъла на закона.
(5) В случаите по ал. 4 се прилагат разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и ал. 3 – 6 от закона.“
§ 41. В глава трета след чл. 55 се създават
раздели ІVа, ІVб и ІVв:
„Раздел IV a
Движение на акцизни стоки����������������
под режим отложено плащане на акциз ��������������������
с електронен административен документ
Чл. 55а. (1) За целите на прилагане на чл. 73б,
ал. 4 от закона в електронния административен документ задължителни за попълване са и
данните, посочени в приложение № 7и.
(2) Във връзка с прилагането на чл. 14,
ал. 2 от закона при попълване на електронен административен документ се използват
кодовете на акцизни стоки, определени в
приложение № 7к.
(3) В случаите на изпращане на акцизни
стоки до място на директна доставка в друга
държава членка изпращачът може да попълни в
кл. 7с, 7е и 7f на електронния административен
документ код на мястото на директна доставка,
когато такъв е определен в държавата членка
на получаване.
Чл. 55б. (1) Когато по време на движение на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз се установи, че са допуснати неточности
в подадения електронен административен документ, изпращачът представя в компетентното
митническо учреждение документ на хартиен
носител, съдържащ коригираните данни от
електронния административен документ и
обяснение за допуснатите неточности.
(2) Когато по време на движение под режим
отложено плащане на акциз се извърши промяна
на транспортното средство поради извънредни
обстоятелства, изпращачът подава документа
по ал. 1 с коригираните данни за транспорта
и информация за причината, довела до смяна
на транспортното средство.
(3) В случаите по ал. 2 незабавно се уведомява и най-близкото митническо учреждение.
Чл. 55в. (1) За целите на прилагане на
чл. 73ж, ал. 1 от закона митническите органи
потвърждават на получателя, че съобщението
за получаване е регистрирано.
(2) При регистриране от митническите органи на съобщението за получаване на акцизни
стоки, подадено от временно регистриран получател, се прекратява издаденото разрешение
по чл. 37в, ал. 3.
Чл. 55г. (1) В случаите, когато получател на
територията на страната е лице по чл. 21, ал. 1,
т. 1 и 3 от закона, компетентното митническо
учреждение уведомява лицето за регистрирания
електронен административен документ, предназначен за него.
(2) За целите на прилагане на ал. 1 компетентното митническо учреждение изпраща
незабавно разпечатка от компютърната система
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на регистрирания електронен административен
документ на лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3
от закона.
Чл. 55д. (1) В случаите по чл. 55а лицето по
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона уведомява незабавно компетентното митническо учреждение
за получаване на акцизните стоки с документ
на хартиен носител, съдържащ данните на съобщението за получаване по чл. 73д от закона.
(2) Въз основа на документа по ал. 1 компетентното митническо учреждение попълва
съобщението за получаване в компютърната
система.
Чл. 55е. Електронният обмен на съобщения
при движение на акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз се осъществява
по функционална спецификация, утвърдена със
заповед на директора на Агенция „Митници“.
Функционалната спецификация се публикува
на интернет страницата на Агенция „Митници“.
Раздел IVб
Движение на акцизни стоки����������������
под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната
система не работи
Чл. 55ж. (1) За целите на прилагане на
чл. 73о, ал. 2 от закона се счита, че компютърната система не работи при неработоспособност
на уебприложението на Агенция „Митници“.
(2) В случаите по ал. 1 информация за
това е налична на сайта на Агенция „Митници“
или компетентните митнически учреждения са
уведомени по съответния ред.
Чл. 55з. В случаите по чл. 73п от закона
митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 от закона или документ
на хартиен носител, съдържащ реквизитите на
съобщение за износ, на компетентните органи
на държавата членка на изпращане в случаите,
когато в едномесечен срок от получаване на
акцизните стоки съобщението за получаване/
съобщението за износ не може да бъде подадено
чрез компютърната система или при поискване
от компетентните органи на държавата членка
на изпращане.
Раздел IVв
Други разпоредби за движение на акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз
Чл. 55и. (1) В случаите по чл. 75а, ал. 1
от закона доказателството, че движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило, се представя от
изпращача.
(2) При наличие на доказателствата по
чл. 75а, ал. 1 от закона компетентното митническо учреждение приключва движението в
компютърната система.“
§ 42. В глава трета в заглавието на раздел V
накрая се добавя „с придружителен административен документ“.
§ 43. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „по чл. 68 – 76“ се заменят
с „на чл. 68 – 73 и на чл. 74 – 76“.
2. В ал. 4 думата „незабавно“ се заменя с
„в сроковете, определени в закона“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 44. В чл. 56а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „получаване на
конкретно“ се заменят с „еднократно получаване на определено“;
б) в т. 2 думите „в тези случаи митницата,
където е извършена заверката, изпраща копие
от ПАД на митницата по седалище на лицето“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „т. 1, 3 и 6“ се заменят с
„т. 1 и 3“.
3. В ал. 5 думите „(в тези случаи митницата,
където е извършена заверката, изпраща заедно
с копие от ПАД и оригинала на разрешението на митницата по седалище на лицето)“ се
заличават.
§ 45. В чл. 56б, ал. 4 думите „т. 1, 3 и 6“ се
заменят с „т. 1 и 3“.
§ 46. В раздел Vб на глава трета се създава
чл. 56ж:
„Чл. 56ж. В случаите на въвеждане от територията на друга държава членка на смазочни
масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19
93 и други смазочни масла, включени в код по
КН 2710 19 99, движението на територията на
страната се съпровожда с копие от писменото
уведомление по чл. 76в, ал. 5 от закона.“
§ 47. В чл. 57 се създава ал. 4:
„(4) За целите на прилагане на ал. 1 за смазочни масла с код по КН 2710 19 71 до 2710
19 93 размерът на обезпечението е 0 лева, с
изключение на смазочни масла с код по КН
2710 19 99, за които размерът на обезпечението
се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен
по ставка 600 лв. за 1000 кг.“
§ 48. В чл. 58 се създава ал. 3:
„(3) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1,
т. 1 от закона пълният размер на акциза, който
е възникнал и който би могъл да възникне
при прилагане на режим отложено плащане
на акциз, се определя по формулата в ал. 1.“
§ 49. В чл. 58а се създава ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 57в от закона предоставят само едно обезпечение за акцизните стоки
отделно за всеки обект.“
§ 50. В чл. 58б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „или от данъчните представители“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за
временно регистрираните получатели.“
§ 51. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато бандеролите върху
потребителските опаковки на акцизни стоки
ще се поставят при производителя – извън
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територията на страната или във временен или
митнически склад по смисъла на митническото
законодателство, лицата по чл. 64, ал. 2 и 3
от закона заявяват необходимото количество
бандероли пред митницата:
1. по седалище на вносителя;
2. по местонахождение на обекта на регистрирания или нерегистрирания търговец;
3. по местонахождение на данъчния склад
на лицензирания складодържател.“
2. В ал. 3 думите „В случаите по ал. 2 лицата“ се заменят с „Лицата по чл. 58а и чл. 64,
ал. 2 от закона“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 52. Членове 60 и 61 се изменят така:
„Чл. 60. (1) Лицата по чл. 59 подават писмено
заявление за необходимото количество бандероли по образец съгласно приложение № 10.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. платежният документ, удостоверяващ
заплащането на себестойността на заявените
бандероли по сметка на Министерството на
финансите;
2. договор или друг документ, удостоверяващ
договорените количества с чуждестранното
лице, в случаите на внасяне или въвеждане
от друга държава членка от нерегистриран
търговец;
3. декларация от лицензирания складодържател или от регистрирания търговец за
средномесечното количество на освободените
за потребление акцизни стоки, облепени с
бандерол, а в случаите, когато лицата не са
осъществявали дейност – средномесечното
прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.
Чл. 61. Подадените заявления за бандероли
заедно с платежния документ, удостоверяващ
заплащането на себестойността на заявените
бандероли, незабавно се изпращат на отдел
„Контрол върху отпечатването на ценни книжа“
в Министерството на финансите.“
§ 53. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бандеролите се предават от отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ в
Министерството на финансите на съответната
митница с приемно-предавателен протокол.“
§ 54. Членове 63, 64, 65, 66 и 66а се изменят така:
„Чл. 63. (1) Лицензираните складодържатели и лицата по чл. 57в от закона могат да
получават бандероли, чийто брой не надвишава
средномесечното количество на освободените
за потребление акцизни стоки, облепени с
бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност – брой бандероли, който не надвишава
средномесечното прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки,
облепени с бандерол.
(2) Лицата по чл. 58а от закона могат да
получават бандероли, чийто брой не надвишава
количеството на акцизните стоки, посочени в
разрешението по чл. 58б от закона.
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(3) Лицата по чл. 64, ал. 2 от закона могат
да получават бандероли, чийто брой не надвишава договорените количества акцизни стоки
с чуждестранното лице.
(4) Преди получаване на бандеролите лицата
по чл. 63, ал. 2 и 3 заплащат пълния размер на
дължимия акциз или представят пред митницата,
където е подадено заявлението за бандероли,
обезпечение по чл. 83 от закона.
Чл. 64. (1) Бандеролите се предават на заявителя в количествата, определени в чл. 63,
и в срок не по-късно от 30 дни от заявяването
им с приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 11. Протоколът
се съставя в три екземпляра – за лицето, за
митницата и за Централното митническо управление на Агенция „Митници“.
(2) Неполучените бандероли могат да бъдат
предадени на лицата до 14 дни след изтичане
на срока по ал. 1, след което се връщат в отдел
„Контрол върху отпечатването на ценни книжа“
в Министерството на финансите.
Чл. 65. (1) Бандеролите за алкохолни напитки се отпечатват за количества, които са
в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за предварително опакованите количества
продукти, приета с Постановление № 41 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19
от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1 от 2005 г.; изм.,
бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г.,
бр. 43 от 2009 г.).
(2) В случай че бандеролът е поставен върху
потребителската опаковка и е покрит от производителя с фолио, фолиото трябва да е прозрачно, а бандеролът да е залепен изцяло и да
са видими всички негови реквизити и защити.
Чл. 66. (1) Заявените и получените бандероли
от лицата по чл. 59 могат да бъдат върнати в
митницата, от която са получени, само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани
алкохолни напитки или тютюневи изделия.
(2) При промяна на регистрираната цена на
тютюневи изделия, за които лицата по чл. 59
са получили бандероли, в 7-дневен срок от
датата на влизане в сила на промяната лицата
са длъжни да върнат неизползваните бандероли
в съответната митница.
(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на
нов размер на акцизната ставка или на влизане
в сила на нов образец на бандерол лицата по
чл. 59 подават писмена декларация за наличните
количества необлепени бандероли. Декларацията се подава пред митницата, от която са
получени бандеролите, и съдържа най-малко
следната информация: серия/емисия на бандеролите, номера на бандеролите (от – до),
както и техния общ брой.
(4) В случаите по ал. 3 лицата са длъжни
да върнат неизползваните бандероли в 60-дневен срок.
(5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 се съставя
констативен протокол по образец съгласно
приложение № 12.
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(6) Протоколът по ал. 5 се съставя в 14-дневен
срок от предаването на бандеролите от лицата в
компетентното митническо учреждение. Лицата
предават бандеролите с опис, който съдържа
най-малко информацията, която трябва да бъде
включена в констативния протокол. Протоколът
се съставя в два екземпляра – за лицето и за
съответната митница.
(7) При връщане на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(8) Бандеролите по ал. 1, 2 и 4 се предават
от съответната митница на отдел „Контрол
върху отпечатването на ценни книжа“ в Министерството на финансите с приемо-предавателен
протокол, след което бандеролите се снемат от
отчет в съответната митница.
(9) Протоколът по ал. 8 се съставя в два
екземпляра – за съответната митница и за
отдел „Контрол върху отпечатването на ценни
книжа“ в Министерството на финансите, и съдържа подробен опис на върнатите бандероли
и заключение за автентичността им, изготвено
от определени със заповед на директора на
Агенция „Митници“ служители.
(10) Бандероли, които не са предавани на
заявителите, се връщат от съответната митница на отдел „Контрол върху отпечатването на
ценни книжа“ в Министерството на финансите
с приемо-предавателен протокол, като не се
прави заключение за автентичност. Предадените
бандероли се снемат от отчет в съответната
митница.
(11) Бандеролите, върнати от съответната
митница на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ в Министерството на
финансите, се унищожават.
Чл. 66а. (1) В случаите на бракуване на
бандероли по чл. 27, ал. 7 и 8 от закона бандеролите се облепват на листове от лицата по
чл. 64 от закона, като се прави опис на бандеролите, които подлежат на бракуване, в който
се отразяват всички реквизити на бандеролите
и общият размер на акциза.
(2) Бандеролите, подлежащи на бракуване,
се предават на митницата по седалище на
лицето или по местонахождение на данъчния
склад, когато лицето е лицензиран складодържател, или от митницата по местонахождение
на обекта на регистрирания/нерегистрирания
търговец, където се съхраняват до тяхното
унищожаване.
(3) Бандеролите се бракуват с протокол,
подписан от лицата по чл. 64 от закона и от
митницата по седалище на лицето или по
местонахождение на данъчния склад, когато
лицето е лицензиран складодържател, или от
митницата по местонахождение на обекта на
регистрирания/нерегистрирания търговец, по
образец съгласно приложение № 12а.
(4) Протоколът по ал. 3 се съставя в 14-дневен
срок от предаването на бандеролите от лицата в
компетентното митническо учреждение. Лицата
предават бандеролите с опис, който съдържа
най-малко информацията, която трябва да бъде
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включена в протокола. Протоколът се съставя
в два екземпляра – за лицето и за съответната
митница.
(5) Бракуват се само бандероли с видими
всички реквизити и защити.
(6) Бракуваните бандероли се съхраняват в
съответната митница до тяхното унищожаване,
след като е установена по безспорен начин
тяхната автентичност.
(7) При бракуване на бандероли тяхната
себестойност не се възстановява.“
§ 55. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. (1) Лицата по чл. 59 предоставят
отчет за получените бандероли за всяко тримесечие съгласно приложение № 12в.
(2) Отчетът по ал. 1 се предоставя от лицата
по чл. 59 в митницата, от която са получени
бандеролите, в 14-дневен срок след изтичане на
тримесечието, следващо отчитаното тримесечие.
(3) В случай на липси на бандероли лицата по чл. 59 начисляват и внасят дължимия
акциз в срока по ал. 2. Дължимият акциз се
изчислява на база информацията от отчета по
ал. 1 и данните за акцизните стоки, посочени в
приемо-предавателен/ни протокол/и по чл. 64.
(4) Към отчета по ал. 1 се прилагат копия
от протоколите по приложения № 12 и 12а.“
§ 56. В чл. 71, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „4,00“ се заменя със „7,50“.
2. В т. 2 числото „12“ се заменя със „17“.
§ 57. Член 72а се отменя.
§ 58. В чл. 72б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 7 от закона
внасянето на акциза в републиканския бюджет
се извършва в 14-дневен срок от издаването на
акцизния данъчен документ.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 59. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1, които извършват дейност с тютюневи изделия, с изключение на тези,
извършващи търговия на дребно, са длъжни да
използват система за електронно преброяване
и идентификация за целите на водената от тях
отчетност.“
§ 60. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „акцизни“ се заличава.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Произведените неакцизни стоки на
територията на данъчния склад се посочват в
материалната отчетност отделно от акцизните
стоки.“
§ 61. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Лицензираните складодържатели задължително водят регистър „Дневник на
складовата наличност“.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
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1. общи данни:
а) идентификационен номер на лицензирания
складодържател;
б) идентификационен номер на данъчния
склад;
в) единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. данни за акцизните стоки, постъпили в
данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) код по КН и допълнителен код на
стоката, който съответства на търговското є
наименование;
в) мерна единица;
г) количество на стоките, посочени в придружителния административен документ/електронния административен документ/опростен
придружителен документ или друг документ, а
в случаите, когато е разрешено постъпване в
данъчен склад на стоки с платен акциз – количеството на стоките, посочено в акцизния
данъчен документ, във фактурата или в друг
документ;
д) действително количество на постъпилите
акцизни стоки;
е) номер и дата на придружителния административен документ/електронен административен документ/опростен придружителен
документ или друг документ, а в случаите, когато
е разрешено постъпване в данъчен склад на
стоки с платен акциз – количеството на стоките, посочено в акцизния данъчен документ,
във фактурата или в друг документ;
ж) начин на постъпване;
3. данни за акцизните стоки, изведени от
данъчния склад, и за вложените в производството в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) код по КН и допълнителен код на
стоката, който съответства на търговското є
наименование;
в) мерна единица;
г) количество на стоките, посочени в придружителния административен документ/електронния административен документ или в
акцизния данъчен документ, а във случаите,
когато стоките са вложени в производството в
данъчния склад или се извеждат стоки с платен
акциз – количеството на стоките, посочено в
друг документ;
д) номер и дата на придружителния административен документ/електронния административен документ или на акцизния данъчен
документ, а във случаите, когато стоките са
вложени в производството в данъчния склад
или се извеждат стоки с платен акциз – номер
и дата на друг документ;
е) дата на връщане на третия екземпляр на
придружителния административен документ по
буква „д“ или датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване;
ж) предназначение на стоките;
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4. данни за количество на загубите от естествени фири по време на съхранението и при
транспортирането на изведените от данъчния
склад акцизни стоки.
(3) За целите на ал. 2, т. 2, буква „ж“ се
използват следните кодове:
1. код 01 – с придружителен административен документ или електронен административен
документ;
2. код 02 – произведени в данъчния склад;
3. код 03 – придобити по друг начин;
4. код 04 – с платен акциз;
5. код 05 – с опростен придружителен документ под режим отложено плащане на акциз;
6. код 06 – уведомлението по чл. 76в за
постъпване под режим отложено плащане на
акциз.
(4) За целите на ал. 2, т. 3, буква „ж“ се
използват следните кодове:
1. код 11 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до друг
данъчен склад на територията на страната;
2. код 12 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до друг
данъчен склад на територията на друга държава членка;
3. код 13 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до регистриран търговец в друга държава членка;
4. код 14 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до нерегистриран търговец в друга държава членка;
5. код 15 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона;
6. код 20 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за цели,
различни от използването им като гориво за
отопление или моторно гориво (за освободени
от акциз крайни потребители);
7. код 21 – за освободени за потребление
маркирани енергийни продукти, предназначени
за плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
8. код 22 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за въздухо
плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
9. код 23 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за използване като продукти с двойно предназначение
(за освободени от акциз крайни потребители);
10. код 24 – за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за
използване за впръскване в доменни пещи
с цел химическа редукция като добавка към
каменните въглища, използвани като основно гориво (за освободени от акциз крайни
потребители);
11. код 25 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за използване при производство на електрическа енергия
(за освободени от акциз крайни потребители);
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12. код 26 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за използване в минералогични процеси (за освободени
от акциз крайни потребители);
13. код 27 – за енергийни продукти, използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните
енергийни продукти са произведени в същия
данъчен склад;
14. код 28 – за освободени за потребление
немаркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства (за освободени от
акциз крайни потребители);
15. код 30 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне;
16. код 31 – за немаркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено
плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
17. код 32 – за маркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено
плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
18. код 33 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне, предназначени за зареждане на
въздухоплавателни средства;
19. код 34 – за освободени за потребление
маркирани енергийни продукти, предназначени
за плавателни средства;
20. код 35 – за освободени за потребление
немаркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства;
21. код 40 – за стоки, освободени за потребление;
22. код 41 – за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 8 и 9
от закона;
23. код 50 – за стоки, предназначени за
други цели;
24. код 53 – за освободени за потребление
стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по
съответния ред, е предвидено освобождаване
от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на
косвен данък;
25. код 54 – за освободени за потребление
стоки, предназначени за институциите на Европейската общност;
26. код 55 – за освободен за потребление
напълно денатуриран етилов алкохол;
27. код 61 – за изнасяни енергийни продукти,
различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона;
28. код 63 – за енергийни продукти, различни
от тези по чл. 14, ал. 1 от закона, предназначени
за друга държава членка;
29. код 64 – за освободени за потребление
маркирани енергийни продукти, предназначени
за отопление;
30. код 65 – за освободени за потребление
немаркирани енергийни продукти, предназначени за отопление;
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31. код 70 – за енергийни продукти, съдържащи биогорива от 4 до 5 на сто;
32. код 71 – за енергийни продукти, съдържащи биогорива повече от 2 и по-малко от 4
на сто;
33. код 90 – за стоки, вложени в производство в склада.
(5) В регистъра по ал. 1 се вписват и данни
за бандеролите в случаите, когато за стоките се
изисква поставяне на бандерол, както следва:
1. номер и дата на документа за получаване
на бандеролите;
2. серия и номера на бандеролите;
3. вместимост на опаковката;
4. алкохолно съдържание по обем % vol.;
5. продажна цена в левове;
6. използвани бандероли (брой);
7. серия и номер на използваните бандероли;
8. върнати бандероли (брой);
9. серия и номер на върнатите бандероли.“
§ 62. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или регистрацията“ се
заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на промяна на акцизна
ставка наличните количества акцизни стоки се
установяват чрез извършване на инвентаризация
в данъчния склад на лицензирания складодържател в присъствието на митнически служител.“
§ 63. В чл. 79а, ал. 1, т. 4 след думите „административен документ“ се добавя „/електронния
административен документ“.
§ 64. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 2, 3 и 7“ се заменят с
„т. 2 и 3“ и се съдава изречение трето: „В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10 акцизен данъчен
документ се издава от данъчнозадълженото
лице на датата на връчване на решението за
прекратяване на лиценза или регистрацията.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Акцизен данъчен документ се издава и в
случаите по чл. 43, ал. 1, т. 4 от закона, освен
когато акцизните стоки, получени в резултат
на тестването или изпитването, са унищожени
под контрола на митническите органи.
(3) При освобождаване за потребление на
енергийни продукти, включително маркирани
енергийни продукти, в акцизния данъчен документ в полето „основание за възникване на
задължение за акциз“ се попълва номерът на
анализния сертификат/протокол за съответната
партида.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „и 20“ се заличават.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6, добавя се
ново изречение������������������������������
второ:
�����������������������������
„В зависимост от предназначението общите количества се посочват
на отделни редове в акцизния данъчен документ.“, а досегашното изречение второ става
изречение трето.
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6. Досегашните ал. 5 – 11 стават съответно
ал. 7 – 13.
§ 65. Създават се чл. 80а, 80б, 80в и 80г:
„Чл. 80а. (1) В случаите на прилагане на
намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1
от закона към акцизния данъчен документ
се прилага документ съгласно приложение
№ 14а, който се попълва и издава в 4 екземпляра от лицето, което освобождава стоките
за потребление.
(2) Екземпляр 1 се задържа от издателя,
екземпляр 2 се задържа от лицето, посочено
като получател в акцизния данъчен документ.
Екземпляри 3 и 4 придружават стоката до потребителя. Екземпляр 4 се задържа от потребителя
на акцизните стоки за отопление. Екземпляр 3
се връща заверен на лицето, освободило стоките
за потребление.
(3) За всеки потребител се издава отделен
документ. В случаите, когато стоките ще се
доставят на един потребител с различни превозни средства, за всяко превозно средство се
издава отделен документ.
(4) За разликата между количествата, посочени в акцизния данъчен документ, и сбора
от количествата в клетка 8 от завереното/ите
приложение/я № 14а не се прилага ставката
по чл. 33, ал. 1 от закона.
Чл. 80б. В случаите по чл. 33, ал. 6 от закона, когато е издаден акцизен данъчен документ
на основание ал. 5 на същия член, се издава
акцизно кредитно известие за коригиране на
размера на акциза, като се посочват основанието
и датата на връщане на заверения документ
по чл. 80а, ал. 1.
Чл. 80в. Разпоредбите на чл. 80а и 80б не
се прилагат при освобождаване за потребление
на акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 5 и 7 от
закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки
за отопление, извеждани от данъчен склад до
обект за размяна на бутилки.
Чл. 80г. (1) Когато стоките се доставят на
повече от едно място, в акцизния данъчен документ в полето „точен адрес на мястото на
доставка“ се попълват седалището и адресът
на управление на получателя.
(2) В случаите по ал. 1 за удостоверяване
на местата на доставка лицето, посочено като
получател в акцизния данъчен документ, издава
документ съгласно приложение № 14б, който
се прилага към акцизния данъчен документ.
(3) Лицето по ал. 2 е задължено да съхранява документа по ал. 2, заверен от лицето/
ата, което ще използва стоките.“
§ 66. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 57, 57а и 57в“ се заменят с „чл. 57, 57а, 57в и 58в“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 – в
митницата по местонахождение на обекта;“;
б) създава се нова т. 2:
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„2. в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 13 – в митницата по седалище или по постоянен адрес
на данъчнозадълженото лице.“;
в) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 67. В чл. 82 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Към акцизната декларация се прилагат
копия от акцизните данъчни документи и от
документа по приложение № 14а за освободени
за потребление енергийни продукти за отопление с изключение на тези по чл. 33, ал. 1, т. 5
и 7 от закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в
бутилки за отопление, извеждани от данъчен
склад до обект за размяна на бутилки.
(6) За освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за освободени
от акциз крайни потребители и за освободен
за потребление втечнен нефтен газ (LPG) в
бутилки за отопление, извеждани от данъчен
склад до обект за размяна на бутилки, към
акцизната декларация се прилага само копие
от акцизните данъчни документи.“
§ 68. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в помещения“ се заменят
с „на места“.
2. В ал. 2 думите „се инсталират“ се заменят
със „са разположени“.
§ 69. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) Специалният метод за денатуриране се съгласува предварително с митницата
по мястото на извършване на специалното
денатуриране.
(2) Искането за съгласуване на специален
метод за денатуриране на етилов алкохол се
подава от производителя на продуктите по
чл. 22, ал. 2 от закона. Искането се придружава
с информация относно вида, приложението и
опаковката на крайния продукт, както и количеството на вложения денатуриран етилов
алкохол на единица краен продукт и мястото
където ще се извърши денатурирането.
(3) Когато денатуриран по специален метод
етилов алкохол е предназначен за потребление извън територията на страната, искането
за съгласуване се подава от лицензирания
складодържател, в чийто данъчен склад ще се
извърши денатурирането.
(4) Митницата по ал. 2 съгласува метода
за денатуриране след положително становище
от Централната митническа лаборатория на
Агенция „Митници“.
(5) Денатурирането по специален метод се
извършва в присъствието на митнически служител в данъчен склад или при производителя
на продуктите по чл. 22, ал. 2 от закона.“
§ 70. В чл. 100, т. 2 след думата „денатуриране“ се поставя тире и думите „и когато е
приложимо – и по потребители“ се заменят с
„по потребители и цели на използване“.
§ 71. Членове 103 и 104 се изменят така:
„Чл. 103. (1) За маркиране на газьола за
отопление се използва комбинация от вещества
в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
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2. Solvent Red 19 (чист) или Solvent Red 19
similar (чист) – най-малко 6 mg/l.
(2) За маркиране на керосин се използва
комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
2. Solvent Blue 35 (чист) – най-малко 10 mg/l.
(3) За маркиране на газьол, предназначен за
плавателни средства, и на газьол, предназначен
за получаване на корабно гориво, се използва
комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
2. Solvent Blue 79 (чист) или Solvent Blue 79
similar (чист) – най-малко 10 mg/l.
(4) Веществата по ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат
добавяни поотделно или като предварително
приготвена смес, при условие че сместа се добавя в количество, което гарантира наличието
на веществата в предвидените в ал. 1, 2 и 3
количества.
Чл. 104. (1) Акцизната ставка по чл. 33,
ал. 1 от закона се прилага за маркиран извън
територията на Република България газьол и
керосин, ако съдържа комбинация от веществата
в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 1
и 2 и при спазване изискванията на чл. 80а.
(2) Освобождаването от облагане с акциз
по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, както и възстановяването на платен акциз по чл. 26, ал. 2 от
закона за енергийни продукти за плавателни
средства, се прилага и за маркирани извън
територията на Република България газьол и
енергийни продукти, съдържащи маркиран газьол, ако е налице комбинация от веществата в
количество и вид, определени в чл. 103, ал. 3.“
§ 72. В чл. 107 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „керосин“ се добавя
„и газьол“.
2. В ал. 2 думата „керосина“ се заменя с
„горивата по ал. 1“.
§ 73. В чл. 108, ал. 1, т. 2 думите „и когато
е приложимо –“ се заличават.
§ 74. В чл. 109 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ставката по чл. 33, ал. 1 от закона
се прилага за втечнен нефтен газ (LPG), използван за отопление (за стопански и битови
нужди) в инсталации със съдове за съхранение
(резервоари) с обем до 10 m3 и в бутилки за
втечнен нефтен газ (LPG), предназначен за
отопление (за стопански и битови нужди),
които отговарят на изискванията на Закона
за техническите изисквания към продуктите и
нормативни актове, свързани с устройството и
безопасната експлоатация на съдове, работещи
под налягане.“
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG),
предназначен за отопление и битови нужди, след
пълненето им се защитават с термосвиваеми
капачки, които се разрушават преди употреба
и носят следната информация:“.
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG),
използвани за моторно гориво, следва да са
ясно обозначени на видно място с траен надпис
„моторно гориво“.“
§ 75. Член 110 се отменя.
§ 76. В глава шеста след чл. 111 се създава
раздел ІV с нови чл. 112 – 120 и раздел V с
нов чл. 121.
„Раздел ІV
Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия
Чл. 112. (1) Продажбата, съхранението и
предлагането на тютюневи изделия може да се
извършват само от лица, получили разрешение
за търговия с тютюневи изделия от началника
на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.
(2) Право да извършва търговия с тютюневи
изделия има лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон;
2. е регистрирано по чл. 96, ал. 1 или
чл. 100, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
4. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения и задължения
за задължителни осигурителни вноски;
6. не е извършило тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните
складове;
7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;
8. да не е извършвал търговия с тютюневи
изделия без разрешение през последните 24
месеца;
9. да не е с отнето разрешение за търговия с
тютюневи изделия през последните 36 месеца.
Чл. 113. (1) Продажбата, съхранението и
предлагането на тютюневи изделия може да
се извършват в търговски складове и обекти – специализирани магазини за търговия с
тютюневи изделия, магазини за продажба на
хранителни и нехранителни стоки, магазини
за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни
заведения и барове.
(2) Търговските складове и обекти по ал. 1
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език „Цигари“
или „Тютюневи изделия“;
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2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия
самостоятелно или с допустими за съвместно
съхранение и продажба стоки;
3. да не са разположени на територията на
детски ясли и градини, училища, общежития
за ученици, лечебни и здравни заведения и на
техните прилежащи площи;
4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и
тютюневи изделия.
Чл.114. (1) За издаване на разрешение за
търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление по образец съгласно приложение
№ 19а до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или
в най-близкото митническо учреждение, към
което се прилагат следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено от лицето копие от документ,
удостоверяващ единния идентификационен код
на лицето;
3. заверено от лицето копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху
добавената стойност;
4. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 112,
ал. 2, т. 4, буква „б“;
7. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
8. точен адрес и вид на обекта;
9. документ за собственост или договор за
наем на помещенията на търговския склад
или обект;
10. копие от разрешението за въвеждане
в редовна експлоатация на търговския обект,
издадено от съответния компетентен орган;
11. свидетелство за регистрация на фискално
устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства;
12. декларация за обстоятелствата по чл.112,
ал. 2, т. 8 и 9;
13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на
доставчиците;
14. копие от издаденото разрешение за
продажба на тютюневи изделия, в случай че
има такова.
(2) С едно заявление може да се поиска
издаването на разрешения за повече от един
търговски склад или обект на територията на
една митница.
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Чл. 115. (1) След извършване на проверка
на място при заявителя и когато условията
за издаване на разрешение за продажба на
тютюневи изделия са изпълнени и подадените
документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на
търговския склад или обект се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му.
(2) Когато представените документи по
чл.114, ал. 1 не отговарят на изискванията или
предоставената информация е недостатъчна,
началникът на митницата по местонахождение
на търговския склад или обект в 14-дневен
срок от получаване на заявлението уведомява
заявителя и му определя срок за отстраняване
на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от
получаването на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят
трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация,
като при неизпълнение на това задължение
началникът на митницата отказва издаването
на разрешение.
(4) В едномесечен срок от отстраняването на
нередовностите или предоставянето на исканата
допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените
към него документи и се произнася по него.
Чл. 116. (1) В сроковете по чл. 115 началникът на митницата издава разрешение
за търговия с тютюневи изделия по образец
съгласно приложение № 19б или мотивирано
отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване
на разрешение.
(2) Отказът за издаване на разрешение
за търговия с тютюневи изделия подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) За всеки търговски склад или обект се
издава отделно разрешение.
Чл. 117. (1) Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава в два екземпляра – за
митницата, издала разрешението, и за лицето,
на което се издава разрешението.
(2) Разрешението за търговия с тютюневи
изделия съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване на разрешението;
3. име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код, идентификационен
номер за целите на Закона за данъка върху
добавената стойност;
4. вида на обекта;
5. точен адрес на търговския склад/обект.
Чл. 118. Лицето, получило разрешение за
търговия с тютюневи изделия, е длъжно да:
1. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за
издаване на разрешение за търговия с тютюневи
изделия в 14-дневен срок от настъпването є;
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2. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.
Чл. 119. (1) Агенция „Митници“ води електронен регистър за издадените разрешения за
търговия с тютюневи изделия.
(2) Регистърът съдържа данните по чл. 117,
ал. 2.
Чл. 120. (1) Органът по чл. 115, ал. 1 прекратява издаденото разрешение:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на
лицето;
3. по своя инициатива, когато лицето не
отговаря на изискванията на този правилник;
4. когато лицето е представило неверни
данни, които са послужили за издаване на
разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;
5. когато лицето извършва продажба на
тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;
6. когато обектът не отговаря на изискванията на този правилник;
7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи
изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с
изтекъл срок на валидност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 7 се
прекратяват всички издадени разрешения на
лицето с решение на компетентните органи.
(3) Разрешението се прекратява с решение на
началника на митницата по местонахождение
на обекта, което подлежи на предварително
изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(4) При промяна на обстоятелствата, които
подлежат на вписване в издаденото разрешение, органът по ал. 1 издава решение, което
е неразделна част от издаденото разрешение.
(5) Решенията по ал. 2, 3 и 4 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел V
Определяне на пазарна цена
Чл. 121. За целите на прилагането на чл. 106а
и чл. 107е, ал. 3 от закона пазарната цена на
отнетите и изоставените в полза на държавата
стоки, както и на преносните, превозните и
други средства или съоръжения, послужили или
използвани за извършване на нарушения по
закона, се определя по реда на Наредба № Н-9
от 2006 г. за реда и начините за прилагане на
методите за определяне на пазарните цени (ДВ,
бр. 70 от 2006 г.).“
§ 77. В приложение № 1 навсякъде думите „Директива 92/12/ЕИО – чл.23 (1)“, „Директива на Съвета /12/ЕИО от 25 февруари
1992 г.“ и „Директива на Съвета /12/ЕЕС от
25 февруари 1992 г.“ се заменят с „Директива
2008/118/ЕО – чл. 12 (1)“, съответно „Директива
2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г.“.

Търговско наименование на
стоката

3

Код на акцизния продукт

№ по ред

4

Номер на фактурата за
придобиване или ЕАД за внос

5

Дата на фактурата за придобиване
или ЕАД за внос

6

ЕИК на издателя на фактурата за
придобиване или получателя по
ЕАД за внос

7

Наименование на издателя на
фактурата за придобиване или
получателя по ЕАД за внос

8

Мерна единица

9

Количество алкохол по фактура
за придобиване или ЕАД за внос

10

Алкохолно съдържание по
фактура за придобиване или ЕАД
за внос

11

12

Количество на вложения чист
алкохол по фактура за
придобиване или ЕАД за внос

Код по КН

Ставка на акциза

13

14

15

16

Търговско наименование на
стоката

17

18

19

20

* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки. “
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Дата: ............................. Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………..

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 6б, ал.3 от ППЗАДС.

Обща сума на акциза:
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1

ЕИК на лицето начислило акциза

Реализирани стоки

Мерна единица

Данни за закупения специално денатуриран етилов алкохол
№ и дата на документа,
удостоверяващ начисляването на
акциза

Вложен специално
денатуриран етилов
алкохол
Количество на реализирана стока

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал.2 от ЗАДС

Сума на акциза за възстановяване

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„ Приложение № 1а към чл. 6б, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

Разходна норма на вложения чист
алкохол в единица изделие в
мерни единици по данните от
фактурата за придобиване или
ЕАД за внос

БРОЙ 24
С Т Р. 4 9

§ 78. Приложение № 1а се изменя така:

Търговско наименование на
стоката

№ по ред

3

4

Номер на фактурата за
придобиване или ЕАД за внос

5

6

ЕИК на издателя на фактурата за
придобиване или получателя по
ЕАД за внос
7

Наименование на издателя на
фактурата за придобиване или
получателя по ЕАД за внос
8

Мерна единица
9

Количество алкохол по фактура
за придобиване или ЕАД за внос
10

Алкохолно съдържание
11

Ставка на акциза
13

14

15

16

17

18

19

20

Дата на начисляване на акциза

Дата на фактурата за
придобиване или ЕАД за внос

Код по КН

* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки. “

ВЕСТНИК

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..

1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................

12

Количество на вложения чист
алкохол по фактура на
придобиване или ЕАД за внос

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал.3 от ППЗАДС.

Обща сума на акциза:

2

ЕИК на лицето начислило акциза

Реализирани стоки

Мерна единица

Вложен алкохол и
алкохолни напитки
Количество на реализирана стока

Данни за закупения алкохол и алкохолни напитки
Търговско наименование на
стоката

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал.3 и ал.5 от ЗАДС

ДЪРЖАВЕН

1

Код на акцизния продукт

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„ Приложение № 1б към чл. 8, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

Разходна норма на вложения чист
алкохол в единица изделие в
мерни единици по данните от
фактурата за придобиване или
ЕАД за внос

50

Сума на акциза за възстановяване

С Т Р.
БРОЙ 24

§ 79. Приложение № 1б се изменя така:

№ по ред

3

Код по КН

4

Номер на фактурата за придобиване
или ЕАД за внос

5

Дата на фактурата за придобиване
или ЕАД за внос

6

ЕИК на издателя на фактура за
придобиване или получателя по
ЕАД за внос

7

Наименование на издателя на
фактурата за придобиване или
получателя по ЕАД за внос
8

Мерна единица
9

Количество алкохол по фактура за
придобиване или ЕАД за внос
10

Алкохолно съдържание
11

Количество на вложения чист
алкохол по фактура на придобиване
или ЕАД за внос
12

Ставка на акциза
13

14

ЕИК на лицето начислило акциза

Код на акцизния продукт

15

16

17

18

19

20

ВЕСТНИК

Вид дейност

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал.3 от ППЗАДС.

Обща сума на акциза:

2

Дата на начисляване на акциза

Извършени дейности

Мерна единица

Използвани алкохол и алкохолни
напитки

Количество извършени дейности от
вид

Данни за закупения алкохол и алкохолни напитки

Разходна норма на вложения чист
алкохол в отделна дейност в мерни
единици по данните от фактурата за
придобиване или ЕАД за внос

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал.4 от ЗАДС

ДЪРЖАВЕН

1

Търговско наименование на стоката

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

Сума на акциза за възстановяване

БРОЙ 24
С Т Р. 5 1

§ 80. Приложение № 2 се изменя така:

2

№ по ред

1

3

Код на
акцизния
продукт

4

Код по
КН

5

Номер на
фактурата за
придобиван
е или ЕАД
за внос
6

Дата на
фактурата за
придобиване
или ЕАД за
внос
7

8

Наименование
на издателя на
фактура или
получателя по
ЕАД за внос
9

Мерна
единица
10

Количество
по фактура за
придобиване
или ЕАД за
внос
11

12

Ставка
на
акциза

13

Количество на
изпратените
стоки до друга
държава членка
по фактура за
придобиване
или ЕАД за
внос

14

Данъчна
основа

15

ЕИК на
лицето
начислило
акциза

16

Дата на
начисляване
на акциза

17

Сума на акциза
за
възстановяване

ВЕСТНИК

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12a, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и
точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

Обща сума на акциза:

Търговско
наименовани
е на стоката

Цена с
включен
акциз
/размер на
акциза по
ЕАД/

Изпратени акцизни стоки до други
държави членки

ДЪРЖАВЕН

ЕИК на
издателя на
фактурата за
придобиване
или
получателя по
ЕАД за внос

Закупени или внесени акцизни стоки

52

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 23, ал.2 от ЗАДС

Входящ № ........... ………………./ Дата ...................................
„Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

С Т Р.
БРОЙ 24

§ 81. Приложение № 2а се изменя така:

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

§ 82. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
Вх. № …………….
Дата …………....г.

ДО НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ………….

И С КАН Е
от ........................................................................
представляван от................................................
ЕГН......................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен:.....................
Факс: …………………… Е-mail: .............................
Уеб адрес ............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: ................... Мобилен: .......................
Факс: ...................... Е-mail: ............................
Уеб адрес ............................................................
Моля на основание чл. 24, ал. 4 от Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да
ми бъде издадено удостоверение за освободен
от акциз краен потребител.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за акцизите
и данъчните складове (ППЗАДС) предоставям
следната информация:
1. Наименование на обекта, където ще се
получават и използват енергийните продукти.
.............................................................................
2. Цели, за които ще се използват енергийните продукти. ...................................................
.............................................................................
(Описват се целите, за които ще се използват
енергийните продукти съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от закона)

.............................................................................
3. Търговско наименование и код по КН на
енергийните продукти, които ще се използват.
.............................................................................
4. Годишни прогнозни количества от енергийни продукти, които ще се получават и
използват – по видове дейности и видове
енергийни продукти.
.............................................................................
5. Материална отчетност, която ще се води
от крайния потребител – по видове дейности
и по видове енергийни продукти.
.............................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Прилагам съгласно чл. 14, ал. 3 ППЗАДС
следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 13,
ал. 4, т. 2, буква „б“;
6. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. данни за точното местонахождение и
описание на обекта;
8. документ за собственост или договор за
наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта;
10. списък на обичайните доставчици;
11. лиценза, разрешението или регистрацията
за осъществяване на дейността, за която ще се
използват енергийните продукти, когато това
се изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа
спецификация.
Дата:
Подпис и печат:
Тази информация се попълва от лицето за
всеки обект поотделно, в който ще се получават,
складират и използват енергийните продукти:
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: 1202 София, ул.
Г. С. Раковски 47.“

2

1

4

Код по
КН
5

Мерна
единица
6

Количество на използваната
електрическа енергия
7

Ставка на
акциза
8

ЕИК на лицата
начислили и
заплатили акциза

9

10

Сума на акциза за
възстановяване

* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 21a, ал. 2 ППЗАДС.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..

3

Код на
акцизния
продукт

ДЪРЖАВЕН

Обща сума на акциза:

Търговско
наименование на
стоката

№ по
ред

№ и дата на
документа,
удостоверяващ
начисляването на
акциза

54

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 24a, ал.2 от ЗАДС

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„Приложение № 3а към чл. 21а, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 24

§ 83. Приложение № 3а се изменя така:

Търговско
наименование на
стоката

3

Код на акцизния
продукт

№ по ред

4

Номер на фактурата за
придобиване или ЕАД
за внос

5

Дата на фактурата за
придобиване или ЕАД
за внос
6

ЕИК на издателя на
фактурата или
получателя по ЕАД за
внос
7

Наименование на
издателя на фактурата
за придобиване или
ЕАД по внос
8

Мерна единица
9

Количество по
документ за
придобиване или ЕАД
за внос
10

Данъчна основа по
фактура за
придобиване или ЕАД
за внос
11

12

Количество на
изнесените стоки по
фактурата за
реализация или ЕАД
за износ
13

14

15

16

17

ВЕСТНИК

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

Обща сума на акциза:

2

Данъчна основа

Изнесени акцизни стоки
ЕИК на лицата
начислили и заплатили
акциза
№ и дата на документа,
удостоверяващ
начисляването на
акциза

Закупени или внесени акцизни стоки
Ставка на акциза

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал.1 от ЗАДС

ДЪРЖАВЕН

1

Код по КН

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

Сума на акциза за
възстановяване

БРОЙ 24
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§ 84. Приложение № 4 се изменя така:

Търговско наименование на
стоката

№ по ред

3

4

5

Дата на фактурата за
придобиване или ЕАД за внос
6

ЕИК на издателя на фактурата
за придобиване или получателя
по ЕАД за внос
7

Наименование на издателя на
фактурата за придобиване или
получателя по ЕАД за внос
8

Мерна единица
9

Количество по фактурата за
придобиване или ЕАД за внос
10

Данъчна основа по фактура за
придобиване или ЕАД за внос
11

12

13

14

15

16

17

ВЕСТНИК

Номер на фактурата за
придобиване или ЕАД за внос

Код по КН

Код на акцизния продукт

Словом:……………………………………………………………………………
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ......................................... Длъжност: ...................................................... Подпис и печат:………………………………..
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

Обща сума на акциза:

2

ДЪРЖАВЕН

1

Количество на изнесените
стоки по фактурата за
реализация или по ЕАД за
износ

Изнесени акцизни стоки

Данъчна основа

Закупени или внесени акцизни стоки

ЕИК на лицата начислили и
заплатили акциза

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал.2 от ЗАДС

Ставка на акциза

Входящ № ........... ………………./ Дата ....................................
„Приложение № 4б към чл. 23а, ал. 1
ТМУ . ........................................
Данни за подателя
ЕИК ...............................................................................................
Наименование...............................................................................
Седалище (Адрес на управление)
Държава……………………Област……………….....Община…………………...Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава……………………Област……………….....Община…………………....Населено място………………...........Пощенски Код………… Улица..........................................................Номер..........
Телефон............................... Мобилен............. ………Факс.....................................Е - mail................................................ Уеб адрес..................................................................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка……………………………….. Банков код (BIC)……………………………… IBAN ...............................................

№ и дата на документа,
удостоверяващ начисляването
на акциза

56

Сума на акциза за възстановяване

С Т Р.
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§ 85. Приложение № 4а към чл. 26а, ал. 2 се отменя.
§ 86. Приложение № 4б се изменя така:

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

§ 87. Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 се
изменя така:

Вх. № …………......
Дата …………......г.

„Приложение № 5
към чл. 27, ал.1
ДО ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

ЗАЯ В Л Е Н И Е
от ........................................................................
представляван от................................................
.............................................................................
ЕГН ....................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен:.....................
Факс: …………………… Е-mail: .............................
Уеб адрес ............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: …………………… Мобилен: .....................
Факс: ……………..…….. Е-mail: .............................
Уеб адрес ............................................................
Моля на основание чл. 47 от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми
бъде издаден лиценз/лицензи за управление на
данъчен склад/данъчни складове.
Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС
предоставям следната информация:
1. Описание на операциите, които ще се
извършват в данъчния склад:
(Описват се дейностите, които ще се извършват
в склада, включително обичайните операции по
чл. 65, ал. 5 от закона – кратко описание на производствения процес, извършване на операции, като
маркиране, денатуриране, облепване с бандероли
и др. Също така да се посочи дали съответният
данъчен склад е за производство и складиране
на акцизни стоки или само за складиране на
акцизни стоки.)

.............................................................................
2. Вида на акцизните стоки, които ще се
произвеждат или складират: ............................
(Акцизните стоки, които ще се произвеждат и/
или складират се описват по видове и код по КН).

.............................................................................
3. Годишен прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз съгласно
бизнес плана:
.............................................................................
4. Годишен прогнозен обем за движението
на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:
.............................................................................
5. Годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при
производството на акцизните стоки, и разходни
норми за получаване на краен продукт.
.............................................................................

ВЕСТНИК
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6. Описание на системите по чл. 47, ал.1,
т. 8 ЗАДС:
(Кратко описание на използваната система за
отчетност (напр. софтуерен продукт), която да
позволява контрола за влизащите, произведените, обработваните, складираните и излизащите
от данъчния склад акцизни стоки въз основа на
въведената, съхраняваната и обработваната информация, свързана с материалната отчетност).

.............................................................................
7. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад:

(Посочва се точният адрес на данъчния склад,
броят на помещенията и тяхното предназначение.)

.............................................................................
8. Вида на обезпечението, което ще бъде
представено:
(Посочва се видът на обезпечението, което ще
бъде представено – с депозит в пари или с банкова гаранция.)

.............................................................................
9. Имената на служителите, упълномощени
да подписват придружителни административни документи/електронни административни
документи..
(Имената и ЕГН на служителите, упълномощени
да подписват ПАД/електронни административни
документи за данъчния склад.)

.............................................................................

Информацията от т. 1 до т. 9 се попълва от
заявителя за всеки данъчен склад поотделно,
като се прилагат документите по чл. 48, ал. 2,
точки 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 17.
Дата:
Подпис и печат:
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове,���������������������
регламентиращи
��������������������
защи�
тата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на
Централното управление на Агенция „Митни�
ци“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
Прилагам съгласно чл. 48, ал. 2 следните
документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър.
2. Свидетелство за съдимост на лицата,
представляващи лицензирания складодържател – оригинали издаден от съда, а ако лицата
не са български граждани – декларация.
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква
„б“, че лицата, представляващи лицензирания
складодържател, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено
отговорни съдружници в дружество, прекратено
поради несъстоятелност, ако са останали не
удовлетворени кредитори.

С Т Р.
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4. Удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задъл
жителни осигурителни вноски.
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 5, че лицето
не е извършило тежко или повторно нарушение
на Закона за акцизите и данъчните складове.
6. Лиценз, разрешение или регистрация
за осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон – заверено копие.
7. Документ за собственост или договор за
наем на помещенията на данъчния склад – за
верено копие.
8. Валидна скица на недвижимия имот,
издадена от общината по местонахождение
на обекта.
9. План на помещенията на данъчния
склад – архитектурен план с ясно обозначени
местоположение и предназначение на поме
щенията, в които ще се извършва производ
ството и складирането или само складирането
на акцизни стоки. В плана следва да са обо
значени местоположението на съоръженията,
включително съдовете с техния обем, както и
местоположението на измервателните уреди в
зависимост от вида на стоките.
10. Годишните финансови отчети за пред
ходните три години, заверени от регистриран
одитор или от специализирано одиторско
предприятие по смисъла на Закона за неза
висимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от две години, и
междинен финансов отчет, съставен към края
на месеца, предхождащ месеца на подаване
на заявлението.
11. Техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност.
12. Технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стой
ности на технологични загуби, техническа
спецификация.
13. Бизнес план (вида на акцизните стоки,
които ще се произвеждат или съхраняват в
данъчния склад, средномесечното прогнозно
количество на акцизните стоки с кодове по
КН, които ще се складират – по видове стоки с
кодове по КН и акцизни ставки, максималното
прогнозно количество на акцизните стоки с кодове
по КН, които в един и същ момент ще бъдат в
движение под режим на отложено плащане – по
видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки,
производствения капацитет за акцизни стоки и
максималния складов капацитет за съхраняване
на акцизните стоки – по видове стоки с кодове по
КН и акцизни ставки, средномесечния прогнозен
размер на дължимия акциз – по видове стоки с
кодове по КН и акцизни ставки).
14. Спесимени на подписите на лицата/
служители, упълномощени да подписват ПАД/
електронен административен документ.

ВЕСТНИК
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15. Декларация, че лицето не е в производ
ство по несъстоятелност или ликвидация.
16. Анализ на финансовото състояние, потвър
ден от регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие по смисъла на Закона за
независимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от една година.
Дата:
Подпис и печат: “
§ 88. В приложение № 5а към чл. 33а, ал. 2
думите „Изх. №“ се заменят с „Вх. №“.
§ 89. Приложение № 5в към чл. 33а, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 5в
към чл. 33а, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА
№ ..................
Съгласно чл. 55а от Закона за акцизите и
данъчните складове настоящото удостоверение
за регистрация се издава на: ...........................
.............................................................................
Седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................
ЕИК ....................................................................
ИНЛС..................................................................
ИНДС ................................................................
Адрес на данъчния склад .................................
.............................................................................
Настоящото удостоверение се издава във
връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 31,
т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове.
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“:
Дата:“
§ 90. Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 34, ал. 1
Вх. №..............
Дата ……........г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ............

И С КАН Е
за регистрация на специализиран малък обект
за дестилиране/обект за винопроизводство на
малък винопроизводител
от ........................................................................
представляван от ...............................................
ЕГН ....................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: ...............................................................
Телефон: ...........................................................
Мобилен: ………………………..Факс: ......................
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Е-mail: ……………………… Уеб адрес ....................
Лице за контакти: ...........................................
Длъжност: ........................................................
Телефон: ...........................................................
Мобилен: ………………………..Факс: ....................
Е-mail: …………………… Уеб адрес .......................
Моля да бъде регистриран специализиран
малък обект за дестилиране/обект за винопро
изводство на малък винопроизводител с адрес:
улица №...............................................................
Населено място: ..............................................
Община: .............................................................
Телефон: ..........………………. Факс: ......................
Вид на акцизните стоки с код по КН: .........
Прилагам следните документи съгласно
чл. 57, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните
складове:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариал
но заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. техническа справка за откритите и за
критите производствени обекти или складове с
посочена квадратура и местонахождението им,
пълно описание на технологичното оборудване,
включително съдовете, техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие
на документ, удостоверяващ въвеждането на
обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията;
4. заверено копие от документ, удостоверя
ващ единния идентификационен код на лицето;
5. лиценз, разрешение или регистрация,
когато това се изисква по закон;
6. декларация, че обектът отговаря на изиск
ванията на чл. 4, т. 8 и 9 ЗАДС;
7. списък с трите имена и единния граждан
ски номер на лицата, които водят производ
ствения процес (отговорници на обектите) и
отговарят на изискванията на Закона за виното
и спиртните напитки и нормативните актове
за прилагането му.
.............................................................................
(име, подпис, печат)

„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защи
тата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо упра
вление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С.
Раковски 47.“
§ 91. Приложение № 7 към чл. 35 се из
меня така:
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„Приложение № 7
към чл. 35
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
--------------------------------УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МАЛЪК ОБЕКТ ЗА
ДЕСТИЛИРАНЕ/ОБЕКТ ЗА ВИНОПРОИЗ
ВОДСТВО НА МАЛКИ ВИНОПРОИЗВО
ДИТЕЛИ
№ ..................
Съгласно чл. 57, ал. 4 от Закона за акцизите
и данъчните складове настоящото удостоверение
за регистрация се издава на:
.............................................................................
Седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес на специализиран малък обект за
дестилиране/ обект за винопроизводство на
малки винопроизводители.................................
Видове акцизни стоки с код по КН, които
могат да се произвеждат: ................................
.............................................................................
Началник на митница:
Дата:“
§ 92. В приложение № 7а към чл. 37а,
ал. 1, думите „Изх. №“ се заменят с „Вх. №“ и
думите „актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариално
заверено копие, ако лицето подлежи на такова
вписване“ се заменят с „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър – оригинал
или нотариално заверено копие в случаите,
когато лицето не е пререгистрирано по реда
на Закона за търговския регистър“.
§ 93. Приложение № 7б към чл. 37а, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 7б
към чл. 37а, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ ..................
Съгласно чл. 57б, ал. 6 от Закона за акцизите
и данъчните складове настоящото удостоверение
за регистрация се издава на:
.............................................................................
Седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес на осъществяване на дейността: ..........
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.............................................................................
Извършвана дейност: .......................................
.............................................................................
Видове акцизни стоки с код по КН: ..............
Началник на митница:
Дата:“
§ 94. Приложение № 7в към чл. 37б, ал. 1
се изменя така:

Вх. №..............
Дата ……..г.

„Приложение № 7в
към чл. 37б, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИКА
НА МИТНИЦА

И С КАН Е
за
регистрация на регистриран търговец
по чл. 57в, ал. 1 ЗАДС
от ...................................................................
представляван от ...............................................
ЕГН......................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ................
Факс: …………………… Е-mail: ............................
Уеб адрес ............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: ……………… …… Мобилен: ..................
Факс: ……………..…….. Е-mail: ..........................
Уеб адрес ............................................................
Моля да бъде регистриран като регистриран
търговец
Адрес: .................................................................
Улица №..............................................................
Населено място:.................................................
Община:...............................................................
Телефон: ..........………………. Факс: ......................
Прилагам следните документи съгласно
чл. 57в, ал. 2 от Закона за акцизите и данъч
ните складове:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариал
но заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено от лицето копие на документ,
удостоверяващ единния идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация,
когато това се изисква по закон;
4. местонахождение и план на обекта, в кой
то се получават стоките, както и документ за
собственост или договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни
стоки с код по КН;
6. средномесечно количество на получава
ните акцизни стоки под режим на отложено
плащане на акциз;
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7. списък с трите имена и единния граждан
ски номер на лицата, които са упълномощени
да подписват електронни административни
документи/придружителния административен
документ и спесимени на подписите им;
8. свидетелство за съдимост за обстоятел
ствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
9. декларация за обстоятелствата по чл. 57в,
ал. 1, т. 3, буква „б“;
10. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения и на задължения за
задължителни осигурителни вноски;
11. декларация за обстоятелствата по чл. 57в,
ал. 1, т. 5;
12. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
13. план на помещението с обозначено
местоположение на съоръженията и съдовете
с техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
14. техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта;
15. вида на предоставеното обезпечение.
..............................................................................
(име, подпис, печат)

„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защи
тата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управ
ление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С.
Раковски 47.“
§ 95. Приложение № 7г към чл. 37б, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 7г
към чл. 37б, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА РЕГИСТРИРАН ТЪРГОВЕЦ
№ ..................
Съгласно чл. 57г, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове настоящото удостоверение
за регистрация се издава на:
.............................................................................
Седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................
ЕИК ....................................................................
Местонахождение на обекта: ...........................
.............................................................................

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

Видове акцизни стоки с код по КН: ..............
Дата:
Началник на митница:“
§ 96. Приложение № 7д към чл. 37в, ал. 1
се изменя така:

Вх. №..............
Дата ……........г.

„Приложение № 7д
към чл.37в, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ..........

И С КАН Е
за еднократно получаване на определено ко
личество акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз от нерегистриран търговец
от ........................................................................
представляван от ...............................................
ЕГН......................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ...................
Факс: …………………… Е-mail: ...............................
Уеб адрес ............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: .................. Мобилен: ........................
Факс: ……………..…….. Е-mail: .............................
Уеб адрес ............................................................
Моля да ми бъде разрешено да получа едно
кратно определено количество акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз, както
следва: ................................................................
Място на доставка:.............................................
Улица №..............................................................
Населено място:.................................................
Община: .............................................................
Телефон: ..........………………. Факс: ......................
Прилагам следните документи съгласно
чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъч
ните складове:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариал
но заверено копие, в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено от лицето копие на документ,
удостоверяващ единния му идентификационен
код;
3. лиценз, разрешение или регистрация,
когато това се изисква по закон;
4. местонахождение на обекта, в който се
получават стоките, както и документ за соб
ственост или договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни
стоки с код по КН;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен
номер на лицензирания складодържател – из
пращач;
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8. списък с трите имена и единния граждан
ски номер на лицата, които са упълномощени
да подписват електронни административни
документи/придружителния административен
документ и спесимени на подписите им;
9. свидетелство за съдимост за обстоя
телствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква „б“,
подбуква „аа“, а ако лицата не са български
граждани – декларация;
10. декларация за обстоятелствата по чл. 58а,
ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „бб“;
11. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения и на задължения за
задължителни осигурителни вноски;
12. декларация за обстоятелствата по чл. 58а,
ал. 1, т. 3;
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
14. план на помещението с обозначено
местоположение на съоръженията и съдовете
с техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта.
..............................................................................
(име, подпис, печат)
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защи
тата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управ
ление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С.
Раковски 47.“
§ 97. Приложение № 7е към чл. 37в, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 7e
към чл. 37в, ал.3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ………
за еднократно получаване на определено коли
чество акцизни стоки под режим на отложено
плащане на акциз от нерегистриран търговец
1. Получател в България:
– наименование:
– ЕИК:
– статут:
– седалище:
– място на доставка на стоките:
– дата на получаване на стоките:
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2. Изпращач:
– акцизен номер:
– наименование и статут:
– адрес:
– място на изпращане на стоките:
3. Описание на стоките:
– наименование:
– код по КН:
– количество:
4. Размер на акциза: .............................................
словом ....................................................................
 Акцизът е заплатен
№ и дата на документа:
 Акцизът е обезпечен
№ и дата на документа:
 Не се дължи акциз на основание:
(ненужното се зачертава)
5. Срок на валидност:
Дата:

Началник на
митницата:
Подпис:
Печат на
митницата:

§ 98. Създават се приложения № 7ж, 7з,
7и и 7к:

“

„Приложение № 7ж
към чл. 37г, ал. 1
Вх. № …………......
Дата ………….......г.

ДО НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .................

И С КАН Е
от ........................................................................
представляван от ...............................................
ЕГН ....................................................................
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ..................
Факс: …………………… Е-mail: ...............................
Уеб адрес ............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: ……………… Мобилен: ..........................
Факс: ....................... Е-mail: .............................
Уеб адрес ............................................................
Моля да бъда регистриран като регистриран
изпращач.
Съгласно изискванията на чл. 58г, ал. 1 ЗАДС
предоставям следната информация:
1. вида на акцизните стоки с код по КН,
които ще се изпращат:
.............................................................................
2. средномесечно количество на изпращаните
акцизни стоки под режим отложено плащане
на акциз:
.............................................................................
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3. митническите учреждения, в които ще бъде
извършвано допускане за свободно обращение
на акцизните стоки:
.............................................................................
4. вида на обезпечението, което ще бъде
предоставено:
.............................................................................
5. списък с трите имена и единен граждански
номер на лицата, упълномощени да подписват
електронните административни документи/
придружителните административни документи
и спесимени на подписите:
.............................................................................
Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните
документи:
1. удостоверение за актуално състояние за
вписване в търговския регистър – оригинал
или нотариално заверено копие, в случаите,
когато лицето не е пререгистрирано по реда
на търговския регистър;
2. свидетелство за съдимост за обстоятел
ствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в,
ал. 1, т. 3, буква „б“;
4. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задъл
жителни осигурителни вноски;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в,
ал. 1, т. 5;
6. заверено копие от документ, удостоверя
ващ единния идентификационен код на лицето;
7. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация.
Дата:
Подпис и печат:
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове,���������������������
регламентиращи
��������������������
защи
тата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“: Адрес на
Централното управление на Агенция „Митни
ци“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
Приложение № 7з
към чл. 37г, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА РЕГИСТРИРАН ИЗПРАЩАЧ
№ ..................
Съгласно чл. 58е, ал. 1 от Закона за акцизите и
данъчните складове настоящото удостоверение
за регистрация се издава на: ...........................
.............................................................................
Седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................
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ЕИК.................................................................... .
Видове акцизни стоки с код по КН: ..............
.............................................................................
Код на митническото/ите учреждение/я, в
които ще бъде извършвано допускане за сво
бодно обращение на акцизните стоки..............
Началник на митница:
Дата:

EP09*

Е

GJO

Енергийни продукти с код по
КН 2711 11 и 2711 21

EP10

Е

kg

Енергийни продукти с код по
КН 2711 29

ЕP11

Е

kg

Енергийни продукти с код по
КН 2901 21 до 2902 19

Приложение № 7и
към чл. 55а, ал. 1

EP12*

Е

kWh

Енергийни продукти с код по
КН 2716

EP13

Е

litre

Енергийни продукти с код по
КН 3811 11 и 3811 90

Задължителни за попълване данни в елек
тронния административен документ съгласно
Приложение I, Таблица 1 от Регламент (ЕО)
№ 684/2009
А

В

С

9

c

Дата на фактура

f

Час на изпращане

a

Номер по ДДС на лице��������������������
то������������������
, отговорно за ор
ганизацията на транспорта

14
15
17

*По отношение на EP01 и EP12 не се прилага
режим отложено плащане на акциз.
По отношение на ЕР09 не се прилагат раз
поредбите за движение на акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз.“
§ 99. Приложение № 9б към чл. 56д, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 9б
към чл. 56д, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ

Търговец Първи превозвач
h

Градус Плато

p

Търговско описание

r

Търговска марка на продуктите*
*Задължително се посочва търговската марка
на акцизните стоки, ако е приложимо.

Приложение № 7к
към чл. 55а, ал. 2
Национални кодове за енергийни продукти
EPC
EP01*

CAT
Е

Единица
GJO

Описание
Енергийни продукти с код по
КН 2701, 2702 и 2704

EP02

Е

kg

Енергийни продукти с код
по КН 2706

EP03

Е

kg

Енергийни продукти с код по
КН 2707 91 и 2707 99

EP04

Е

litre

Енергийни продукти с код
по КН 2709

EP05

Е

litre

Енергийни продукти с код
по КН 2710 19 11, 2710 19 15,
2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19
51, 2710 19 55

EP06

Е

EP07

E

EP08

Е

kg

kg

kg

Енергийни продукти с код по
КН 2710 19 71 до 2710 19 99, с
изключение на консистентни
смазки (греси)
Тежки масла, различни от
смазочните с код по КН 2710
19 99
Енергийни продукти с код по
КН 2710 91 и 2710 99

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ .............
за платен/обезпечен акциз или неподлежащ
на плащане акциз
1. Получател в България:
– наименование:
– ЕИК:
– статут:

 – нерегистриран търговец
 – данъчен представител
 – друг търговец

– седалище:
– място на доставка на стоките:
– № на уведомление:
2.
–
–
–

Изпращач:
наименование и статут:
адрес:
място на изпращане на стоките:

3. Описание на стоките:
– наименование:
– код по КН:
– количество:
4. Този документ удостоверява, че:
– акцизът за стоките в т. 3 е платен/обезпечен в
митница:
– адрес на митницата:
– № и дата на документа за плащане/обезпечаване
на акциза:
– размер на акциза:
– не се дължи акциз за доставката на основание:
(ненужното се зачертава)
Дата:

Началник на митница:
Подпис:
Печат на митницата:

“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БАНДЕРОЛИ

13
……………..

14

15

Сума на
акциза

ВЕСТНИК

Приложени документи:
……………..
Дата: ……………..
Име:
……………..
Длъжнос……………..
Подпис и печат“

Обща сума на акц……………..

12

Продажна Продажна Размер на
акциза за
цена на цена на
опаковка единична опаковка
бройка
ръчно свити
пури
11
……………..

Мерна
единица
кг/брой
късове

ДЪРЖАВЕН

Заявени бандероли:
Номер Вид на
Брой на
Код на Код по Наименование на Действит Вместим Размер на
Асортимент
по ред бандерол бандеролит акцизния КН
алкохолната
елно
ост на акциза за
за
ите
е
продукт
напитка
алкохолн потребит потребителск тютюневите
о
елска ата опаковка
изделия
съдържа опаковка
(търговска
ние по
марка)
обем %
vol
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
…………… ……………………………………..
………… ………………………….. ……………..
………………………

64

Данни за лицензирания складдоържате Данни за регистрираните лица
Адрес за кореспонденция на лицето:
Наименование
……………..
Наименование
……………Област
……………..
ЕИК
……………..
ЕИК
……………Община
……………..
Акцизен номер
……………..
Акцизен номер
……………Населено място
……………..
ИНЛС
……………..
……………Пощенски код
……………..
ИНДС
……………..
……………Улица
……………..
Данни за други лица - вносители или вложителиНомер
Адрес на данъчния склад
……………..
Наименование
……………Телефон
……………..
……………..
ЕИК
……………Мобилен
……………..
……………..
……………Факс
……………..
……………..
……………E-mail
……………..
……………..
……………Уеб адрес
……………..

ТМУ
……………..
Входящ N
……………..
Дата на заявлениет ……………..

„Приложение № 10 към чл. 60, ал. 1

С Т Р.
БРОЙ 24

§ 100. Приложение № 10 към чл. 60, ал. 1 се изменя така:

Приел ……………..
Име:
……………..
Длъжнос……………..
Подпис: ……………..“

16
…………

17

18

19

ВЕСТНИК

Предал ……………..
Име: ……………..
Длъжно ……………..
Подпис:……………..

Обща сума на а……………..

15

Емисия Серия От номер До
Сума на
на
на
номер акциза
бандер банде
олите ролит
е

Данни за регистрираните лица
Адрес за кореспонденция на лицето:
Наименов……………..
………… Област
ЕИК
……………..
………… Община
Акцизен н……………..
………… Населено място
……………..
………… Пощенски код
……………..
………… Улица
Данни за други лица - вносители или вло………… Номер
Наименов……………..
………… Телефон
ЕИК
……………..
………… Мобилен
……………..
………… Факс
……………..
………… E-mail
……………..
………… Уеб адрес

ДЪРЖАВЕН

Предадени бандероли
Номер Вид на Брой на
Код на Код Наименова Действит Вмести Размер Асортимен Мерна Продажн Продажна Размер на
по ред бандер бандероли акцизния по
ние на елно
мост на на акциза т за
единица а цена на цена на
акциза за
олите те
продукт КН алкохолна алкохолн потреби за
тютюневит кг/брой опаковка единична опаковка
та напитка о
телска потребил е изделия късове
бройка
съдържа опаковк ска
(търговска
ръчно
ние по а
опаковка марка)
свити пури
обем %
vol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
………………………………………………………… …………………………………………………..
……………………

Данни за лицензирания складдоържател:
Наименование ……………..
ЕИК
……………..
Акцизен номер ……………..
ИНЛС
……………..
ИНДС
……………..
Адрес на данъчния склад
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

Днес .............., бяха предадени от ТМУ .................., на лицето:

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Номер: ...........................

„Приложение № 11 към чл. 64

БРОЙ 24
С Т Р. 6 5

§ 101. Приложение № 11 към чл. 64 се изменя така:

3

стоките

на

вание

наимено

ко

4

марка

ка

5

продукт

я

на

6

7

опаковка

ата

КН потребителск

акцизни по

Търговс Търговс Код на Код Вместимост
Мерна

8

а

единиц

9

11

пури

обем%vol

ръчно

бройка

на

единич

Цена на

свити
10

ка

опаков

на

на цена

Продаж

ие по

съдържан

о

алкохолн

елно

Действит

12

ка

опаков

за

акциза

на

Размер

13

олите

бандер

на

Емисия

14

Серия

15

№

От

16

№

До

(Име и длъжност на лицето)

…………………………
Предал:

(Име и длъжност на служителя в ТМУ)“

………………...................
Приел:

Брой на

17

е

бандеролит

Общ

18

акциза

на

размер

ВЕСТНИК

………
(Дата)

Причината за връщане на бандеролите е:………………………...........................................................................................................

Обща сума на акциза: …………………………………………………………………….........

1

2

те

ре

д

Вид на

бандероли

№

ДЪРЖАВЕН

по

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на
управление за вносителите)

66

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер
на временно регистриран получател)
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Идентификационен номер: ………………………………………...

ЕИК ..............................................................................................

Наименование на лицето ……………………………………………………………………………………………………………

За върнати бандероли в ТМУ ……………………………… от:

№…

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

„ Приложение № 12 към чл. 66, ал. 5

С Т Р.
БРОЙ 24

§ 102. Приложение № 12 към чл. 66, ал. 5 се изменя така:

3

стоките

на

вание

наимено

ко

4

марка

ка

5

продукт

я

на

6

7

опаковка

ата

КН потребителск

акцизни по

Търговс Търговс Код на Код Вместимост
Мерна

8

а

единиц

9

11

пури

обем%vol

ръчно

бройка

на

единич

Цена на

свити
10

ка

опаков

на

на цена

Продаж

ие по

съдържан

о

алкохолн

елно

Действит

12

ка

опаков

за

акциза

на

Размер

13

олите

бандер

на

Емисия

14

Серия

15

№

От

16

№

До

(Име и длъжност на лицето)

…………………………
Предал:

(Име и длъжност на служителя в ТМУ)“

………………...................
Приел:

Брой на

17

е

бандеролит

Общ

18

акциза

на

размер

ВЕСТНИК

………
(Дата)

Причината за бракуване на бандеролите е:………………………...........................................................................................................

Обща сума на акциза: …………………………………………………………………….........

1

2

те

ре

д

Вид на

бандероли

№

ДЪРЖАВЕН

по

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на
управление за вносителите)

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер
на временно регистриран получател)
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Идентификационен номер: ………………………………………...

ЕИК .....................................................................................................

Наименование на лицето …..………………………………………

ТМУ ………………………………

№…

ПРОТОКОЛ ЗА БРАКУВАНЕ НА БАНДЕРОЛИ

„Приложение
№ 12а
чл. ал.
66а,5 ал. 3
„Приложение
№ 12а
къмкъм
чл. 66а,

БРОЙ 24
С Т Р. 6 7

§ 103. Приложение № 12а към чл. 66а, ал. 3 се изменя така:

ОТЧЕТ ЗА БАНДЕРОЛИ

4

3

1

2

Търговс- Търко наиговска
менова- марка
ние на
стоките

Но Вид на
ме бандер ролите
по
ре
д

5

6

7

Код на Код Вместиакциз- по мост на
ния
КН потребипротелска
дукт
опаковка

8

Мерна
единица

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol
10

Продажна
цена на
опаковка
Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11

12

13

Размер Брой на
на ак- бандециза за ролите
опаковка

14

Общ
размер
на акциза

15

Протокол/и
номер
и дата

ДЪРЖАВЕН

1.Налични бандероли в началото на отчетния период

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или
адрес на управление за вносителите)

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или
идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………….

68

Идентификационен номер: ………………………………………...

ЕИК ..............................................................................................

Наименование на лицето ……………………………………………………………………………………………………………

ТМУ: ……………………
Вх. № ………. /…………

„Приложение № 12в
към чл. 68а, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 24

§ 104. Създава се приложение № 12в към чл. 68а, ал. 1:

5

6

7

Код на Код Вместиакциз- по мост на
ния
КН потребипротелска
дукт
опаковка

8

Мерна
единица

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol
10

Продажна
цена на
опаковка
Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11

5

6

7

8

Мерна
единица

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol

4

3

1

5

6

7

Код на Код Вместиакциз- по мост на
ния
КН потребипротелска
дукт
опаковка

8

Мерна
единица

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol
10

Продажна
цена на
опаковка

10

Продажна
цена на
опаковка

Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11

Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11
13

12

13

Размер Брой на
на ак- бандециза за ролите
опаковка

12

Размер Брой на
на ак- бандециза за ролите
опаковка

13

14

Общ
размер
на акциза

14

Общ
размер
на акциза

14

Общ
размер
на акциза

15

Протокол/и
номер
и дата

15

Протокол/и
номер
и дата

15

Протокол/и
номер
и дата

16

Подаден
ЕАД номер и
дата

16

Подадена акцизна
декларация номер и
дата

17

Дата
на
плащане

ВЕСТНИК

2

Търговс- Търко наиговска
менова- марка
ние на
стоките

Но Вид на
ме бандер ролите
по
ре
д

4.Изпратени при производител извън територията на страната

4

3

1

Код на Код Вместиакциз- по мост на
ния
КН потребипротелска
дукт
опаковка

12

Размер Брой на
на ак- бандециза за ролите
опаковка

ДЪРЖАВЕН

2

Търговс- Търко наиговска
менова- марка
ние на
стоките

Но Вид на
ме бандер ролите
по
ре
д

3.Използвани бандероли облепени върху освободени за потребление акцизни стоки

4

3

1

2

Търговс- Търко наиговска
менова- марка
ние на
стоките

Но Вид на
ме бандер ролите
по
ре
д

2.Получени бандероли през отчетния период

БРОЙ 24
С Т Р. 6 9

3

1

4

5

ТърКод на
говска акцизмарка ния
продукт

6

7

Код Вместипо
мост на
КН потребителска
опаковка

3

1

5

6

7

Код Вместипо
мост на
КН потребителска
опаковка

3

1

5

6

7

Код Вместипо
мост на
КН потребителска
опаковка

8

Мерна
единица

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol

10

Продажна
цена на
опаковка

10

Продажна
цена на
опаковка

Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11

Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11

Продажна
цена на
единична
бройка
ръчно
свити
пури
11
13

13

12

Отделните раздели на отчета се попълват в зависимост от дейността на икономическия оператор.

13

Размер Брой на
на акбандециза за ролите
опаковка

12

Размер Брой на
на акбандециза за ролите
опаковка

12

Размер Брой на
на акбандециза за ролите
опаковка

Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на електронен носител.

4

ТърКод на
говска акцизмарка ния
продукт

8

Мерна
единица

10

Продажна
цена на
опаковка

14

Общ
размер
на акциза

14

Общ
размер
на акциза

14

Общ
размер
на акциза

15

Протокол/и
номер
и дата

15

Протокол/и
номер
и дата

15

Протокол/и
номер
и дата

16

Изчислени
суми по
задължението
за заплащане
на акциз

16

Констативен
протокол/и

17

Протокол/и
за
бракуване

ВЕСТНИК

Указания за попълване:

2

Търговско наименование на
стоките

Но Вид на
ме бандер
ролите
по
ре
д

7.Налични бандероли в края на отчетния период

4

ТърКод на
говска акцизмарка ния
продукт

9

Действително
алкохолно
съдържание
по обем
% vol

ДЪРЖАВЕН

2

Търговско наименование на
стоките

8

Мерна
единица

70

Но Вид на
ме бандер
ролите
по
ре
д

6.Липси на бандероли и бандероли невърнати в срок

2

Търговско наименование на
стоките

Но Вид на
ме бандер
ролите
по
ре
д

5.Върнати бандероли

С Т Р.
БРОЙ 24

За тютюневи изделия се попълват задължително колони:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17

За алкохолни напитки задължително се попълват колони: 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17.

Подпис и печат:“

ДЪРЖАВЕН

ни в предходни периоди.

Изпратени при производител извън територията на страната - включва изпратени, но невърнати бандероли, включително изпрате-

неизползвани бандероли.

Налични бандероли в началото/края на отчетния период - включва облепени върху акцизни стоки налични в обекта на лицето, както и

холни напитки.

 Действително алкохолно съдържание по обем % vol (колона 9) и Вместимост на потребителска опаковка (колона 8) за алко-

 Продажна цена на опаковка (колона 10) за тютюневи изделия;

общия брой бандероли по:

За всяка група бандероли от отчета се включва общ брой бандероли (сума от брой на бандеролите в колона 13), в който се посочва

не се попълва на отделен ред.

констативен протокол или протокол за бракуване. Информация за върнати неизползвани бандероли и бандероли върнати за бракува-

Върнати бандероли включват върнати неизползвани бандероли и бандероли върнати за бракуване, за които са подписани съответно

БРОЙ 24
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

Вид на
акцизната стока

Действителни
количества

Стойност на
сделката

Код по КН

Алкохолно
съдържание/
градус плато

Продажна
цена

ИН

Мерна
единица

ИНДС/ИНРТ

ЕИК

Основа за облагане с
акциз, съгласно чл.28 и 29
от ЗАДС

Основание за изменението:

с платежно нареждане

Размер на акциза

(подпис)

(име и фамилия)

(подпис)

Съставил:_____________________________________________________________________________________

“

ВЕСТНИК

Получател: __________________________________________________________________________________

При: __________________________________________________________________________________________

л.к. (л. п. сер.___) № ________________/__________________________________________________________г.

По с/ка №____________________________________________код ______________________________________

в брой

Общ размера на акциза:

Акцизна ставка

Пълномощно №____________/__________________________________________________________________г.

Точен адрес на мястото на доставка:_____________________________________________________________

(име и фамилия)

от ____________________________________________________________________________________________

Плащане:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоката получена на: __________________________________________________________________________

кредитно

дебитно

ЕИК

Към акцизен данъчен документ № ………/……../………/ 20… г.

Акцизно известие

Вложител:

___________________________________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция____________________________________________________________________

издател

___________________________________________________________________________________________

ДЪРЖАВЕН

Словом: _________________________________________________________________________________________________________________________________

№

Основание за възникване на задължение за начисляване на акциз:

Превозвач и регистрационен номер на транспортното средство:

О
Р
И
Г
И
Н
А
Л
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Приложения № 14а към АДД: брой, № и дата

Място и дата на издаване:

АКЦИЗЕН ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ №

ЕИК / ЕГН:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция___________________________________________________________________

получател

__________________________________________________________________________________________

„Приложение №14
към чл. 80, ал. 1 и 2

С Т Р.
БРОЙ 24

§ 105. Приложение № 13а към чл. 72а се отменя.
§ 106. Приложение № 14 към чл. 80, ал. 1 и 2 се изменя така:

Потребител:

2

1

3

Код по КН

4

Количество

6

Точен адрес на мястото на
доставка

Получено
количество
от
потребителя
8

Потвърждение за получаване от
потребителя на мястото на
доставка (отговорно лице-име,
фамилия, подпис и печат)
9

Съставил: ……………………………………………
(име и фамилия)
(подпис и печат)

7

Дата на
получаване

ВЕСТНИК

Забележка: * Документът се издава от лицето, освободило акцизните стоки за потребление.
* * В случаите на прилагане на намалените акцизни ставки по чл.33, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове,
документът се връща на лицето издало акцизния данъчен документ до датата на подаване на акцизната декларация за данъчния
период.
* * * Колони от 1 до 6 се попълват от издателя, а колони 7, 8 и 9 от потребителя при получаване на стоките

(попълва се от лицето освободило акцизните стоки за потребление при получаване на заверения документ от лицето, което ще използва енергийните продукти за отопление)

5

Мерна
единица

Дата на връщане на документа:……………………………

Получател: ……………………………………………
(име и фамилия)
(подпис и печат)

Вид на акцизната стока

№ и дата на документа …………..….
към акцизен данъчен документ № ………/……./……/….…. г.

Превозвач до потребителя:
Адрес за кореспонденция:
ЕИК:
Дата на натоварване:
Рег.№ на превозното средство:

Адрес за кореспонденция:
ЕИК:

(лицето, което ще използва акцизните стоки за отопление)

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

Адрес за кореспонденция:
ЕИК:
Дата на натоварване:
Рег. № на превозното средство:

(попълва се от получателя само в случаите на следващ получател,
различен от потребителя)

Адрес за кореспонденция:
ЕИК:

Превозвач:

Адрес за кореспонденция:
ЕИК:

(лицето, освободило стоките за потребление)

Издател:

(лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ)

Получател:

Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка

„Приложение № 14а към чл.80а, ал. 1

БРОЙ 24
С Т Р. 7 3

§ 107. Създават се приложение № 14а към чл. 80а, ал. 1 и приложение № 14б към чл. 80г, ал. 2:

Получател:

Код по КН

Количество

Мерна
единица

Точен адрес на мястото на доставка

Потвърждение за получаване на
мястото на доставка (име, фамилия,
подпис и печат)

Съставил: ……………………………………………
(име и фамилия)
(подпис и печат)

Дата на
получаване

ВЕСТНИК

Забележка: * Документът се издава от лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ за всяко лице, което ще използва стоките и
за всяко превозно средство.
* * Документът се съхранява от лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ.“

Получател: ……………………………………………
(име и фамилия)
(подпис и печат)

Вид на акцизната стока

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

№ и дата на документа …………..….
към акцизен данъчен документ № ………/……./……/….…. г.

Адрес за кореспонденция:
ЕИК по Булстат:

Издател:

(лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ)

74

Превозвач:
Адрес за кореспонденция:
ЕИК по Булстат:
Рег. № на превозното средство:

Адрес за кореспонденция:
ЕИК по Булстат:

(лицето, което ще използва акцизните стоки)

Документ за удостоверяване на точния адрес на мястото на доставка

Приложение № 14б към чл.80г, ал. 1

„Приложине № 14б към чл. 80г, ал. 2
С Т Р.
БРОЙ 24

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

§ 108. В приложения № 15, 16 и 17 в кл. 9
след думата „Декларатор“ се добавя „подпис
и печат“.
§ 109. В приложение № 18 се правят след
ните изменения и допълнения:
1. След думите „Попълва се предназначени
ето на стоката съгласно посочената кодифика
ция:“ редовете се изменят така:
„код 11 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до друг
данъчен склад на територията на страната;
код 12 – за стоки, напуснали склада под ре
жим отложено плащане на акциз до друг данъчен
склад на територията на друга държава членка;
код 13 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до регис
триран търговец в друга държава членка;
код 14 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до нере
гистриран търговец в друга държава членка;
код 15 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона;
код 20 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за цели,
различни от използването им като гориво за
отопление или моторно гориво (за освободени
от акциз крайни потребители);
код 21 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 22 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за въздухо
плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 23 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
като продукти с двойно предназначение (за
освободени от акциз крайни потребители);
код 24 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
за впръскване в доменни пещи с цел химическа
редукция като добавка към каменните въглища,
използвани като основно гориво (за освободени
от акциз крайни потребители);
код 25 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
при производство на електрическа енергия (за
освободени от акциз крайни потребители);
код 26 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
в минералогични процеси (за освободени от
акциз крайни потребители);
код 27 – за енергийни продукти, използвани
в данъчен склад за производство на енергий
ни продукти, при условие че използваните
енергийни продукти са произведени в същия
данъчен склад;
код 28 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени

ВЕСТНИК
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за плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 30 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне;
код 31 – за немаркирани енергийни продукти,
напуснали склада под режим отложено плащане
на акциз в случаите на изнасяне, предназначени
за зареждане на плавателни средства;
код 32 – за маркирани енергийни продукти,
напуснали склада под режим отложено плащане
на акциз в случаите на изнасяне, предназначени
за зареждане на плавателни средства;
код 33 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне, предназначени за зареждане на
въздухоплавателни средства;
код 34 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
плавателни средства;
код 35 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени
за плавателни средства;
код 40 – за стоки, освободени за потребление;
код 41 – за стоки, освободени за потребле
ние съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 7, 8, 9 и 10
от закона;
код 42 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 11 и 12;
код 43 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 13;
код 44 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 14;
код 45 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15;
код 46 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 16;
код 47 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 17;
код 48 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 18;
код 49 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 19;
код 50 – за стоки, предназначени за други
цели;
код 53 – за освободени за потребление стоки,
за които в международен договор, ратифициран,
обнародван и влязъл в сила по съответния ред,
е предвидено освобождаване от данъци, налози
или други вземания (плащания, облагания) с
ефект, еквивалентен на косвен данък;
код 54 – за освободени за потребление стоки,
предназначени за институциите на Европей
ската общност;
код 55 – за освободен за потребление на
пълно денатуриран етилов алкохол;
код 61 – за изнасяни енергийни продукти,
различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона;
код 63 – за енергийни продукти, различни от
тези по чл. 14, ал. 1 от закона, предназначени
за друга държава членка;

С Т Р.
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код 64 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
отопление;
код 65 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени
за отопление;
код 66 – установяване липси на бандероли,
за които е възникнало задължение за запла
щане на акциз;
код 67 – издадено кредитно известие на
основание чл. 81, ал. 2 ППЗАДС;
код 68 – издадено кредитно известие на
основание чл. 80б, ал. 1 ППЗАДС;
код 69 – издадено кредитно известие за ко
ригиране размера на дължимия акциз в други
случаи;
код 70 – за енергийни продукти, съдържащи
биогорива от 4 до 5 на сто;
код 71 – за енергийни продукти, съдържащи
биогорива повече от 2 и по-малко от 4 на сто.“
2. След думите „Попълва се кодът на пла
щането съгласно посочената кодификация“ след
ред „40 – кредит“ се добавя ред „50 – предва
рително платен“.
3. Редове:
„Лева (Кл. 6.7 – от АД за тютюневи изделия)
Тип декларация: за тютюневи изделия
Формат: n...5,2“
се изменят така:
„Лева (Кл. 6.7 – от АД за тютюневи изделия)
Тип декларация: за тютюневи изделия
Формат: n...6,2“.
§ 110. В приложение № 19 се правят след
ните изменения и допълнения:
1. След думите „Попълва се начинът на
постъпване на стоката в данъчния склад съ
гласно посочената кодификация:“ редовете се
изменят така:
„код 01 – с придружителен административен
документ или електронен административен
документ;
код 02 – произведени в данъчния склад;
код 03 – придобити по друг начин;
код 04 – с платен акциз;
код 05 – с опростен придружителен документ
под режим отложено плащане на акциз;
код 06 – уведомлението по чл. 76в за постъп
ване под режим отложено плащане на акциз.“
2. След думите „попълва се предназначението
на стоката съгласно посочената кодификация:“
редовете се изменят така:
„код 11 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до друг
данъчен склад на територията на страната;
код 12 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до друг
данъчен склад на територията на друга дър
жава членка;
код 13 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до регис
триран търговец в друга държава членка;
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код 14 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до нере
гистриран търговец в друга държава членка;
код 15 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз до лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона;
код 20 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за цели,
различни от използването им като гориво за
отопление или моторно гориво (за освободени
от акциз крайни потребители);
код 21 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 22 – за освободени за потребление
енергийни продукти, предназначени за въздухо
плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 23 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
като продукти с двойно предназначение (за
освободени от акциз крайни потребители);
код 24 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
за впръскване в доменни пещи с цел химическа
редукция като добавка към каменните въглища,
използвани като основно гориво (за освободени
от акциз крайни потребители);
код 25 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
при производство на електрическа енергия (за
освободени от акциз крайни потребители);
код 26 – за освободени за потребление енер
гийни продукти, предназначени за използване
в минералогични процеси (за освободени от
акциз крайни потребители);
код 27 – за енергийни продукти, използвани
в данъчен склад за производство на енергий
ни продукти, при условие че използваните
енергийни продукти са произведени в същия
данъчен склад;
код 28 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени
за плавателни средства (за освободени от акциз
крайни потребители);
код 30 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне;
код 31 – за немаркирани енергийни продукти,
напуснали склада под режим отложено плащане
на акциз в случаите на изнасяне, предназначени
за зареждане на плавателни средства;
код 32 – за маркирани енергийни продукти,
напуснали склада под режим отложено плащане
на акциз в случаите на изнасяне, предназначени
за зареждане на плавателни средства;
код 33 – за стоки, напуснали склада под
режим отложено плащане на акциз в случаите
на изнасяне, предназначени за зареждане на
въздухоплавателни средства;
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код 34 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
плавателни средства;
код 35 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени
за плавателни средства;
код 40 – за стоки, освободени за потребление;
код 41 – за стоки, освободени за потребление
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 8 и 9 от закона;
код 50 – за стоки, предназначени за други
цели;
код 53 – за освободени за потребление стоки,
за които в международен договор, ратифициран,
обнародван и влязъл в сила по съответния ред,
е предвидено освобождаване от данъци, налози
или други вземания (плащания, облагания) с
ефект, еквивалентен на косвен данък;
код 54 – за освободени за потребление стоки,
предназначени за институциите на Европей
ската общност;
код 55 – за освободен за потребление на
пълно денатуриран етилов алкохол;
код 61 – за изнасяни енергийни продукти,
различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона;
код 63 – за енергийни продукти, различни от
тези по чл. 14, ал. 1 от закона, предназначени
за друга държава членка;
код 64 – за освободени за потребление мар
кирани енергийни продукти, предназначени за
отопление;
код 65 – за освободени за потребление не
маркирани енергийни продукти, предназначени
за отопление;
код 70 – за енергийни продукти, съдържащи
биогорива от 4 до 5 на сто;
код 71 – за енергийни продукти, съдържащи
биогорива повече от 2 и по-малко от 4 на сто;
код 90 – за стоки, вложени в производство
в склада.“
§ 111. Създават се приложение №19а към
чл. 114, ал. 1 и приложение № 19б към чл. 116,
ал. 1:
„Приложение № 19а
към чл. 114, ал.1
Вх. № …………......
Дата …………...год.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА……………..

ЗАЯ В Л Е Н И Е
от ....................................................................... ,
представляван от ............................................ ,
ЕГН..................................................................... ,
ЕИК ....................................................................
Адрес: .................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен:.....................
Факс: …………………… Е-mail: ...............................
Уебадрес .............................................................
Лице за контакти: .............................................
Длъжност: ..........................................................
Телефон: ……………… Мобилен: ..........................

ВЕСТНИК
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Факс: ……………..…….. Е-mail: .............................
Уебадрес .............................................................
Моля, на основание чл. 100а, ал. 2 от Закона
за акцизите и данъчните складове да ми бъде
издадено разрешение за търговия с тютюневи
изделия.
Съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1
ППЗАДС прилагам следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариал
но заверено копие в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверя
ващ единния идентификационен код на лицето;
3. заверено копие от удостоверението за
регистрация по Закона за данък върху добаве
ната стойност;
4. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
5. свидетелство за съдимост за обстоятел
ствата по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 112,
ал. 2, т. 4, буква „б“;
7. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и задължения за задъл
жителни осигурителни вноски;
8. точен адрес и вид на обекта;
9. документ за собственост или договор за
наем на помещенията на търговския склад
или обект;
10. копие от разрешението за въвеждане
в редовна експлоатация на търговския обект,
издадено от съответния компетентен орган;
11. свидетелство за регистрация на фискално
устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства;
12. декларация за обстоятелствата по чл. 112,
ал. 2, т. 8 и 9;
13. копия от сключените договори за дос
тавка на тютюневи изделия или списък на
доставчиците;
14. копие от издаденото разрешение за
продажба на тютюневи изделия, в случай че
има такова.
Забележка. В случаите, когато с едно за
явление се иска издаването на разрешение
за повече от един търговски склад или обект,
документите по т. 8, 9, 10, 11 и 13 се подават
за всеки един от тях поотделно.
Дата:
Подпис и печат:
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове , регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на
Централното управление на Агенция „Митници“:
София, ул. Г. С. Раковски 47.“
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Приложение № 19б
към чл. 116, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО
МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
за търговия с тютюневи изделия
№ ..................
Съгласно чл. 100а, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове настоящото разрешение
за търговия с тютюневи изделия се издава на
.............................................................................
със седалище .....................................................
Адрес на управление: .......................................
ЕИК по БУЛСТАТ: ...........................................
ИН по ЗДДС: BG...............................................
Адрес на търговския склад /обект...................
.............................................................................
Началник на митница:
Дата:
“
§ 112. Навсякъде в правилника думата „цен
тралното“ се заменя с „Централното“.

ВЕСТНИК
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§ 113. Навсякъде в правилника и приложе
нията към него думите „регистрирания търго
вец“, „регистрираният търговец“, „регистриран
търговец“ и „регистрираните търговци“ се за
менят съответно с „регистрирания получател“,
„регистрираният получател“, „регистриран по
лучател“ и „регистрираните получатели“, думите
„нерегистрирани търговци“, „нерегистрирания
търговец“, „нерегистрираният търговец“ и „не
регистриран търговец“ се заменят съответно
с „временно регистрирани получатели“, „вре
менно регистрирания получател“, „временно
регистрираният получател“ и „временно реги
стриран получател“ – от 01.04.2010 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 114. Лицата по чл. 73, ал. 1 са длъжни да
въведат системата за електронно преброяване и
идентификация за целите на водената отчетност
по чл. 73, ал. 3 в шестмесечен срок от влизане
в сила на този правилник.
§ 115. Правилникът влиза в сила от дата
та на обнародването в „Държавен вестник“ с
изключение на § 113, който влиза в сила от
1 април 2010 г.
Министър: С. Дянков
2703

„

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-7
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/77/
ЕО на Комисията от 1 юли 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване
на хлорсулфурон, циромазин, диметахлор, етофенпрокс, луфенурон, пенконазол, триалат и трифлусул
фурон като активни вещества нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Републи
ка България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:
„

Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

287. Хлорсулфурон
CAS
№ 64902-72-3
CIPAC № 391

1-(2-хлорофенилсулфони)-3-(4метокси-6метил-1, 3,
5-триазин2-ил)
карбамид

Чистота

Номер
на
директивата
за
включване

3

4

≥950 g/kg 2009/
77/ЕО
Примеси:
2-хлоробензенсулфонамид
(IN-A4097)
не повече от
5 g/kg и
4-метокси6-метил-1,
3,
5-триазин2-амин
(IN-A4098)
не повече от
6 g/kg

Дата
на влизане в
сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

5

6

01.01.2010 31.12.2019

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво
7
01.07.2010

Срок за
приключване
на пре –
регистрацията

Специфични
условия

8

9

30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като
хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи
на Приложение VI се вземат предвид
заключенията в доклада за преглед на
хлорсулфурон, и по-специално допълнения
I и II към него, така както е окончателно
формулиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 26 февруари 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– защитата на водните организми и
неприцелните растения; във връзка с така
определените рискове се предприемат
мерки за намаляване на риска, като
например създаване на буферни зони,
където е целесъобразно;
– опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвите и/или
климата.
Засегнатите държави членки:
– гарантират, че най-късно до 1 януари
2010 г. нотификаторът ще предостави на
Комисията допълнителни проучвания за
спецификацията.
Ако хлорсулфуронът бъде класиран като
канцерогенно вещество от категория 3 в
съответствие с точка 4.2.1 от Приложение
VI към Директива 67/548/ЕИО, засегнатите
държави членки изискват представянето на
допълнителна информация за значимостта
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288.
Циромазин

3

3

5

6

N-циклопропил1, 3, 5CAS №
триазин66215-27-8
2, 4, 6CIPAC № 420 триамин

≥950 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12.2019
ЕО

2-хлороN-(2метоксиетил)
ацет-2′,6′ксилидид

≥950 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12.2019
ЕО
примес
2,6-диметиланилин:
не повече
от
0,5 g/kg

289.
Диметахлор
CAS №
50563-36-5
CIPAC № 688

ВЕСТНИК
7

8
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на метаболитите IN-A4097, IN-A4098, INJJ998, IN-B5528 и IN-V7160 по отношение
на раковите заболявания и вземат мерки,
за да гарантират,
че нотификаторът ще представи такава
информация на Комисията в рамките на
6 месеца от оповестяването на решението
за класиране, засягащо посоченото
вещество.

01.07. 2010 30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като
инсектицид.
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията за разрешение
на продукти за растителна защита, които
съдържат циромазин, за употреба, различна
от тази за домати, особено по отношение
на експозицията на потребителите, държа
вите членки обръщат особено внимание на
критериите, посочени в член 4, параграф 1,
буква б), и осигуряват предоставянето на
необходимите данни и информация преди
издаването на такова разрешение.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в Приложение VI, следва да се
вземат предвид заключенията на доклада
от прегледа за циромазин, и по-специално
допълнения I и II към него, така както е
окончателно формулиран от Постоянния
комитет за хранителната верига и здравето
на животните на 26 февруари 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвите
и/или климата;
– опазването на водните организми;
– опазването на опрашителите.
Условията за получаване на разрешения
включват мерки за намаляване на риска,
когато това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки изискват
представянето на допълнителна
информация за трансформациите и
поведението на метаболита NOA 435343
в почвата и за риска за водните организми.
Те гарантират, че нотификаторът, по чието
искане циромазин е включен в това прило
жение, ще предостави на Комисията такава
информация най-късно до 31 декември
2011 г.
01.07.2010 30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се единствено употребата
като хербицид в максимално допустими количества от 1,0 kg/ha единствено
на всяка трета година за една и съща
обработваема площ.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в Приложение VI, следва да
се вземат предвид заключенията в доклада
за преглед за диметахлор, и по-специално
допълнения I и II към него, така както е
окончателно формулиран от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето
на животните на 26 февруари 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща лична
предпазна екипировка;
– опазването на водните организми и
неприцелните растения; във връзка с така
определените рискове се предприемат
мерки за намаляване на риска, като
например създаване на буферни зони,
където е целесъобразно;

БРОЙ 24
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290.
Етофенпрокс

ДЪРЖАВЕН
2

3

3

5

6

ВЕСТНИК
7

2-(4-еток- ≥980 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12. 2019 01.07.2010
сифенил)ЕО
2-метилCAS
пропил
№ 80844-07-1 3-фенокCIPAC № 471 сибензил
етер

8
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9
– опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвите и/или
климата.
Условията за издаване на разрешително
следва да включват мерки за намаляване
на риска и в уязвимите зони, когато е целе
съобразно, следва да се започнат програми
за мониторинг, за да се установи евенту
ално замърсяване на подпочвените води с
метаболити CGA 50266, CGA 354742, CGA
102935 и SYN 528702.
Засегнатите държави членки:
– гарантират, че най-късно до 1 януари
2010 г. нотификаторът ще предостави на
Комисията допълнителни проучвания за
спецификацията.
Ако диметахлорът бъде класиран като
канцерогенно вещество от категория 3, в
съответствие с точка 4.2.1 от Приложение
VI към Директива 67/548/ЕИО, засегнатите
държави членки изискват представянето на
допълнителна информация за значимостта
на метаболитите CGA 50266, CGA 354742,
CGA 102935 и SYN 528702 по отношение
на раковите заболявания и гарантират, че
нотификаторът ще представи такава инфор
мация на Комисията в рамките на шест
месеца от оповестяването на решението за
класиране за посоченото вещество.
30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се единствено за употреба като
инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
Приложение VI се вземат предвид заключе
нията в доклада за преглед на етофенпрокс,
и по-специално допълнения I и II към него,
така както е окончателно формулиран от
Постоянния комитет по хранителната вери
га и здравето на животните на 26 февруари
2009 г.
При тази цялостна оценка държавите член
ки трябва да обърнат специално внимание
на:
– безопасността на оператора и работника,
като гарантират, че условията на употреба
предписват използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
– опазването на водните организми; във
връзка с така определените рискове се
предприемат мерки за намаляване на
риска, като например създаване на буферни
зони, където е целесъобразно;
– опазването на пчелите и неприцелните
членестоноги; във връзка с така опреде
лените рискове се предприемат мерки
за намаляване на риска, като например
създаване на буферни зони, където е целе
съобразно.
Засегнатите държави членки:
– гарантират, че нотификаторът ще
представи на Комисията допълнителна
информация за риска за водните организ
ми, включително за риска за живеещите в
тинята организми и за риска от биомулти
пликация;
– да представят допълнителни проучвания
за потенциала за създаване на ендокринни
смущения у водните организми (проучване
на пълния жизнен цикъл при рибите).
Те гарантират, че нотификаторите предоста
вят тези изследвания на Комисията до 31
декември 2011 г.
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ДЪРЖАВЕН

1
291.
Луфенурон

2
(RS)-1[2,5-дихлоро-4CAS
(1, 1, 2,
№ 103055-07-8 3, 3, 3CIPAC № 704 хексафлуоропропокси)фенил]3-(2,6дифлуоробензоил)карбамид

292.
Пенконазол
CAS №
66246-88-6
CIPAC №
446

293.
Триалат
CAS №
2303-17-5
CIPAC № 97

(RS)1[2-(2,4дихлорофенил]пентил]1H-[1,2,4]
триазол

S-2,3,3трихлороалил
диизопропил
(тиокарбамат)

3
3
5
6
≥970 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12.2019
ЕО

ВЕСТНИК
7
01.07.2010

БРОЙ 24

8
9
30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се единствено за употреба като
инсектицид за ползване на закрито или в
примамки на открито.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
Приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на луфенурон,
и по-специално допълнения I и II към него,
така както е окончателно формулиран от
Постоянния комитет по хранителната вери
га и здравето на животните на 26 февруари
2009 г.
При тази цялостна оценка държавите член
ки трябва да обърнат специално внимание
на:
– високата устойчивост в околната среда
и на високия риск от биомултипликация и
следва да гарантират, че употребата на лу
фенурон няма неблагоприятно въздействие
в дългосрочен план върху неприцелните
организми;
– опазването на птиците, бозайниците,
живеещите в почвата неприцелни организми, пчелите, неприцелните членестоноги,
повърхностните води и водните организми
в уязвимите области.
Засегнатите държави членки:
– гарантират, че най-късно до 1 януари
2010 г. нотификаторът ще предостави на
Комисията допълнителни проучвания за
спецификацията.
≥950 g/kg 2009/
01.01. 2010 31.12. 2019 01.07. 2010 30.06. 2014 ЧАСТ А
77/ ЕО
Разрешава се за употреба единствено като
фунгицид в парници.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
Приложение VI се вземат предвид заключе
нията в доклада за преглед на пенконазол,
и по-специално допълнения I и II към него,
така както е окончателно формулиран от
Постоянния комитет по хранителната вери
га и здравето на животните на 26 февруари
2009 г.
При тази цялостна оценка държавите член
ки трябва да обърнат специално внимание
на:
– опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвата и/или
климата.
Условията за получаване на разрешения
включват мерки за намаляване на риска,
когато това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки изискват
представянето на допълнителна информация за трансформациите и поведението
на наличния в почвата метаболит U1. Те
следва да гарантират, че нотификаторът, по
чието искане пенконазол е включен в това
приложение, ще предостави на Комисията
такава информация най-късно до 31 декем
ври 2011 г.
≥940 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12.2019 01.07.2010 30.06.2014 ЧАСТ А
ЕО
Разрешава се за употреба единствено като
NDI
хербицид.
PA
ЧАСТ Б
(нитроЗа прилагането на единните принципи на
зодиизоПриложение VI се вземат���������������
предвид заклю
��������������
пропиченията в доклада за преглед на триалат, и
ламин)
по-специално допълнения I и II към него,
найтака както е окончателно формулиран от
много
Постоянния комитет по хранителната вери
0,02 mg/kg
га и здравето на животните на 26 февруари
2009 г.
При тази цялостна оценка държавите член
ки трябва да обърнат особено внимание на
следното:
– безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща лична предпаз
на екипировка;
– експозицията на потребителите чрез
храната на остатъци от триалат в третирани
култури, в редуващи се ротационни култури
или в продукти от животински произход;
– опазването на водните организми и
неприцелните растения, като гарантират, че
условията на разрешението включват мерки
за намаляване на риска като създаване на
буферни зони, където е необходимо;
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294. Трифлусулфурон

ДЪРЖАВЕН
2

2-[4-диметиламино-6-(2,2,2CAS №
трифлуо126535-15-7
ретокси)CIPAC № 731 1,3,5триазин2-илкарбамоилсулфамоил]m-толуилова
киселина

3

3

5

6

≥960 g/kg 2009/77/ 01.01.2010 31.12.2019
ЕО
N,Nдиметил6-(2,2,2трифлуоретокси)1,3,5триазин2,4-диамин
най-много
6 g/kg

ВЕСТНИК
7

01.07.2010

8

С Т Р. 8 3
9
– опасността от замърсяване на подпоч
вените води с продукта на разграждането
TCPSA, когато активното вещество се
използва в райони, уязвими по отношение
на почвата и/или климата; условията на
разрешението трябва да включват мерки
за намаляване на риска, когато това е
целесъобразно.
Засегнатите държави членки гарантират, че
нотификаторът представя пред Комисията:
– допълнителна информация, за да се оце
ни първичният метаболизъм на растенията;
– допълнителна информация за транфор
мациите и поведението на наличния в
почвата метаболит диизопропиламин;
– допълнителна информация за опасността
от биомултипликация в хранителните вери
ги във водна среда;
– допълнителна информация за опасността
за бозайниците, които се хранят с риба,
и за опасността в дългосрочен план за
земните червеи.
Те следва да гарантират, че нотификаторът
предоставя тази информация на Комисията
до 31 декември 2011 г.

30.06.2014 ЧАСТ А
Разрешава се единствено употребата като
хербицид за употреба при захарно и фураж
но цвекло в максимално допустими коли
чества от 60 g/ha единствено на всяка трета
година за една и съща обработваема площ.
Листната маса на третираните култури не
може да се използва за храна за животните.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
Приложение VI се вземат предвид заключе
нията в доклада за преглед на трифлусулфу
рон, и по-специално допълнения I и II към
него, така както е окончателно формулиран
от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 26
февруари 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат специално внимание на:
– експозицията на потребителите чрез
храната на остатъци от метаболитите INM7222 и IN-E7710 в редуващи се ротационни култури или в продукти от животински
произход;
– опазването на водните организми и
водните растения от опасностите, свързани
с трифлусулфурон и метаболита IN-66036
като гарантират, че условията на разрешението включват мерки за намаляване на
риска като създаване на буферни зони,
където е необходимо;
– опасността от замърсяване на подпоч
��������������������������������������
вените води с продукти на разграждането
IN-M7222 и IN-W6725, когато активното
вещество се използва в райони, уязвими
по отношение на почвите и/или климата;
условията на разрешението трябва да
включват мерки за намаляване на риска,
където това е целесъобразно.
Ако трифлусулфуронът бъде класиран като
канцерогенно вещество от категория 3, в
съответствие с точка 4.2.1 от Приложение
VI към Директива 67/548/ ЕИО, засегнати
те държави членки изискват представянето
на допълнителна информация за значимост
та на метаболитите IN-M7222, IN-D8526
и IN-E7710 по отношение на раковите
заболявания. Те гарантират, че нотифика
торите предоставят тази информация на
Комисията в срок шест месеца считано от
обявяването на решението за класиране за
посоченото вещество.
“
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2. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за расти
телна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2265

ЗАПОВЕД № РД-12-8
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/82/
ЕО на Комисията от 13 юли 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване
на тетраконазол като активно вещество нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Републи
ка България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:
„
Общо
име,
идентификаци
онни
номера

IUPAC
име

Чистота

Номер
на директивата за
включване

Дата
на
влизане
в сила

Дата
на изтичане на
срока на
включване

Срок за
прила
гане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични
условия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Те т р а ко н а - (RS)-2зол
(2,4дихлорCAS
фенил)№ 1122813-(1H-1,
77-3
2, 4-триазол-1-ил)
CIPAC № 726 пропил1,1,2,2тетрафлуоретилетер

≥950 g/kg 2009/82/
( р а ц е - ЕО
м и ч н а
смес)
Примес на
толуол: не
повече от
13 g/kg

01.01. 2010 31.12. 2019 01.07. 2010 30.06. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба един
ствено като фунгицид при пол
ск и к у л т у ри в ма кси ма л но
допустими количества от 0,100
kg/ha на всяка трета година за
една и съща обработваема площ.
Не се разрешава употреба при
ябълки и грозде.
ЧАСТ Б
За п ри ла г а не т о на ед и н н и
т е п ри н ц и п и, п ред ви ден и в
п ри ложен ие V I, с е о т ч и т ат
заключенията на доклада от
прегледа за тетраконазола, и
по - спец иа л но доп ъ л нен и я I
и II към него, така както са
финализирани от Постоянния
комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 26
февруари 2009 г.
Пр и т а з и ц я ло с т н а о ц е н к а
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на
следното:
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4

5

ВЕСТНИК
6

7
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8

9
– опазването на водните органи
зми и неприцелните расте-ния;
във връзка с така определените
рискове се предприемат мерки
за намаляване на риска, като
например създаване на буферни
зони, където е уместно;
– опазването на подпочвените
води, когато активното веще
ство се прилага в области, уяз
вими по отношение на почвите
и/ или климата.
Всяка засегната държава членка
изисква:
– предоставянето на допълни
телна информация за по-точна
оценка на риска;
– допълнителна информация за
екотоксичните характеристики;
– допълнителна информация
за трансформациите и пове
дението на потенциалните ме
таболити във всички засегнати
елементи;
– по-точна оценка на риско
вете от подобни метаболити за
птиците, бозайниците, водните
организми и неприцелните чле
нестоноги;
– допълнителна информация
за риска от предизвикване на
ен док ри н н и нару шен и я п ри
птици, бозайници и риби.
Държавите членки гарантират,
че авторът на нотификацията
предоставя тази информация на
Комисията до 31 декември 2011 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за расти
телна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов

2266

ЗАПОВЕД № РД-12-9
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/115/
ЕО на Комисията от 31 август 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включ
ване на метомил като активно вещество нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Републи
ка България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.); Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:

С Т Р.
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Общо
име, идентификационни
номера

ДЪРЖАВЕН
IUPAC
име

Чистота

Номер на
директивата за
включване

S-метил
≥980 g/kg 2009/115/
(EZ)-NЕО
(метилCA S № 16752- карбамой77-50
локси)тиоаCIPAC № 264
цетимидат
Метомил

Дата
на влизане
в сила

ВЕСТНИК
Дата
на изтичане на
срока на
включване

01.09.2009 31.08.2019

Срок
за прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво
31.01. 2010 -

БРОЙ 24
Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични
условия

ЧАСТ А
Разрешава се само употребата
като инсектицид по зеленчуци
в количества, които не превишават 0,25 kg активно вещество
на хектар на едно третиране
и за най-много 2 третирания
на сезон.
Разрешения следва да се да
ват само на професионални
потребители.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи на приложение VІ се
вземат предвид заключенията в
доклада за преглед на метомил,
и по-специа лно допълнени я
I и II към него, окончателно
форм ули ран от Постоянни я
комитет по хранителната ве
рига и здравето на животните
на 12 юни 2009 г.
При тази цялостна оценка дър
жавите членки трябва да обър
нат специално внимание на:
– безопасността на оператора:
условията на употреба предвиждат използване на подходя
ща лична защитна екипировка;
обръща се специално внимание
на експозицията на операторите, които използват носени
на гръб пръскачки или друго
ръчно оборудване;
– защитата на птиците;
– защитата на водните органи
зми; условията на разрешението
включват мерки за намаляване
на риска, когато е целесъобразно, като определяне на буферни
зони, избягване на разливането
и използване на дюзи за нама
ляване на разсейването;
– защитата на неприцелните
членестоноги, и по-специално
пчели; прилагат се мерки за
нама л яване на риска, за да
се избегне всякакъв контакт
с пчели.
Държавите членки гарантират,
че препаратите с основна със
тавка метомил съдържат ефи
касни отблъскващи съставки и/
или такива, които предизвикват
повръщане.
Когато е целесъобразно, усло
вията за получаване на разрешения включват допълнителни
мерки за намаляване на риска.

2. Заповедта влиза в сила от 31 януари 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за расти
телна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2267
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ЗАПОВЕД № РД-12-10
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/116/
ЕО на Комисията от 25 юни 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включ
ване на парафиновите масла CAS № 64742-46-7, CAS № 72623-86-0 и CAS № 97862-82-3 като активни
вещества нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., ДВ, бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.)
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:
„

Общо
име,
идентификационни
номера

Парафинови
масла
CAS № 6474246-7
CAS № 7262386-0
CAS № 9786282-3
CIPAC № н.д.

IUPAC
име

Парафиново
масло

Чистота

Номер на
директивата
за включване

Евро2009/116/
пейска ЕО
фармакопея
6.0

Дата
на влизане
в сила

Дата
на изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво

01.01.2010 31.12.2019

01.07.2010

Срок за
приключване
на пререгистрацията

30.06.2014

Специфични
условия

ЧАСТ A
Може да се разреши само употребата
му като инсектицид и акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните прин
ципи, предвидени в приложение VI,
се вземат предвид заключенията на
доклада за преглед на парафино
вите масла CAS № 64742-46-7, CAS
№ 72623-86-0 и CAS № 97862-82-3,
и по-специално допълнения I и II
към него.
Условията за употреба включват
мерк и за нама л яване на риска,
когато това е целесъобразно.
В ся к а з а и н т ер е с ова на д ърж а ва
членка изисква:
– представянето на спецификация за
техническия материал, произведен с
търговска цел, за да се провери съот
ветствието с критериите за чистота
на Европейската фармакопея 6.0.
Държ а ви т е ч лен к и г ара н т и рат,
че но т ификат ори т е п редоставя т
тази информация на Комисията до
30 юни 2010 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за расти
телна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2268
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ЗАПОВЕД № РД-12-11
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/117/
ЕО на Комисията от 25 юни 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване
на парафиново масло CAS № 8042-47-5 като активно вещество нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Републи
ка България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:
„

Общо
име,
идентификационни
номера

Парафиново
масло

IUPAC
име

Чистота

ПараЕврофиново пейска
масло
фармаCAS № 8042копея
47-5
6.0
CIPAC №
не е
наличен

Номер
на директивата
за включване

2009/117/
ЕО

Дата
на влизане
в сила

Дата
на изтичане на
срока на
включване

01.01.2010 31.12.2019

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво
01.07.2010

Срок за
приключване на
пререгистрацията
30.06. 2014

Специфични
условия

ЧАСТ А
Може да се разреши само употребата
му като инсектицид и акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принци
пи на приложение VI се вземат под
внимание заключенията от доклада
за преглед на парафиново масло 804247-5, и по-специално допълнения I и
II към него.
Когато е целесъобразно, условията
за употреба включват мерки за на
маляване на риска.
Заинтересованите държави членки
изискват:
– представянето на спецификация за
техническия материал, произведен с
търговска цел, за да се провери съот
ветствието с критериите за чистота
на Европейската фармакопея 6.0.
Държавите членки гарантират, че
нотификаторът предоставя тази ин
формация на Комисията до 30 юни
2010 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за расти
телна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2269
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-132
от 11 февруари 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 от Закона за защитените територии нареждам:
1. Променям т. 2 от забранителния режим на
Заповед № 2810 от 10.Х.1962 г. на Главно упра
вление на горите при Министерския съвет (ДВ,
бр. 56 от 1963 г.) за обявяване на природна забе
лежителност пещерата „Лепеница“, както следва:
„2. Влизането в пещерите, с изключение на
първите 600 метра от пещерата „Лепеница“, без
първия воден етаж, унищожаването и чупенето
на образуванията (сталактити и сталагмити в
тях), както и замърсяването им.“
2. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
2483

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 707
от 4 март 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Старите колиби“,
разположена в землището на с. Мулдава, община
Асеновград, област Пловдив
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 За
кона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
и протоколно решение на Министерския съвет
№ 7 от 17.ІІ.2010 г. разрешавам на „НВГ Инжене
ринг“ – ООД, Пловдив, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 115895239,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Люлебургаз 19, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Старите колиби“,
разположена в землището на с. Мулдава, община
Асеновград, област Пловдив:
1. Срок на разрешението – една година.
2. Размерът на площта е 0,64 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и прило
жение № 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 правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проуч
ване и добивът за технологични изпитвания са

ВЕСТНИК
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определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
2431

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-339
от 10 март 2010 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-Д-71
от 26.ІІ.2010 г., от Димитър Валентинов Богданов
да бъде извършена промяна на служебния адрес
изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (изменена
и допълнена със Заповед № ЛС-04-915 от 2007 г.)
в частта є относно адреса на синдика Димитър
Валентинов Богданов, като вместо „София, бул.
Витоша 53, вх. Б, ет. 2, ап. 7, тел. 02/988 80 68“
се чете „София, бул. Витоша 19, ет. 3, ап. 7, тел.
02/986 09 54.“
2284

Министър: М. Попова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 113
от 4 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устрой
ствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, протокол № 2 от заседание, проведено
на 19.I.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 1654 от 4.XII.2009 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
стоков контрол № 05/0493 от 9.ХІІ.2009 г., удос
товеряващи, че детски панталон, предназначен
за деца от 1,5 – 2 г., с функционални шнурове в
областта на талията, с пришит № 29 на единия
от джобовете и пришит джоб на задната част с
надпис: „Vintage rase, 63 city motors, brooklin“, с
етикети с посочена марка „BANI“, състав 100 %
памук, производител: Турция, не отговаря на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682, тъй като измерената дължина на връз
ките в областта на талията е съответно 335 мм
на едната и 265 мм на другата при допустим
максимум 280 мм и връзките не са прикрепени
към облеклото в една точка на равно разстояние
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от изходните точки, поради което стоката пред
ставлява опасност за здравето и безопасността
на потребителите (деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
панталони с функционални шнурове в областта
на талията, с пришит № 29 на единия от джобо
вете и пришит джоб на задната част с надпис:
„Vintage rase, 63 city motors, brooklin“, с етикети
с посочена марка „BANI“, състав 100 % памук,
производител: Турция, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Кмисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2498

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 122
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 1 от заседа
ние, проведено на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, иззем
ване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребите
лите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 16736 от 11.ХІІ.2009 г.,
издаден от изпитвателен център „Глобал Тест“,
София, и експертно заключение от 11.ХІІ.2009 г.,
удостоверяващи, че детски панталон „ZHONG
FU“ с функционален еластичен шнур и със сто
пер в областта на глезена, с прикрепен етикет,
съдържащ следната информация на български
език: произход: Китай, състав: памук 100 %,
размер 15, не съответства на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 14682 поради това,
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че връзките висят под долния край на дрехата
(връзката представлява завързан еластичен шнур
с монтиран пластмасов стопер), когато дрехата
бъде пристегната, връзките в долните краища
не лежат върху дрехата, шнуровете в долната
част на подгъвите не се намират изцяло вътре
в дрехата в пристегнато и свободно състояние,
поради което съществува потенциален риск от
омотаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
панталон „ZHONG FU“ с функционален еласти
чен шнур и със стопер в областта на глезена, с
прикрепен етикет, съдържащ следната информа
ция на български език: произход: Китай, състав:
памук 100 %, размер 15, като стока, представля
ваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2316

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 123
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад
министрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 1 от
заседание, проведено на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожа
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпит
ване № 12-3849 от 14.ХІІ.2009 г., издаден от ИЦ
„Алми Тест“ за коледна украса – коледен чорап
с прикачена глава на снежен човек, със залепени
малки елементи – за очи, нос, и украсителни еле
менти за шапката, върху чорапа има и залепени
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звездички, както и поставен етикет с информация
на български език: коледна украса, материал:
текстил, произход: Китай, № 585/8-8-059/gis 1505,
P12, в същия е посочено, че съгласно БДС EN
71-1 и БДС EN 14362-2 стоката не съответства
на изискванията за безопасност по показатели:
„Изпитване на опън“ – при прилагане на сила
от 50 N (по-малка от изискващата се от 90 N)
се отделят малки части, „Цилиндър за малки
части”– отделените малки части влизат изцяло
в цилиндъра за малки части, изделието съдържа
забранени азобагрила над допустимите норми;
протокол от изпитване № 12-3848 от 14.ХІІ.2009 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“ за химикал, който
в горния си край има прикрепено огледало в
рамка, рамката е украсена с цветни камъни,
стоката е поставена върху хартиена подложка с
надпис: GROOVY CHICKS PEN, има поставен
етикет с информация на български език: учени
чески пособия, произход: Китай, P=12, STA0616,
4-9-590, в същия е посочено, че съгласно БДС
EN 71-1 стоката не съответства на изискванията
за безопасност по показатели: „Изпитване на
опън“ – при прилагане на сила от 50 N и от 90 N
(50 N – за части с размер до 6 mm и 90 N – за
части с размер над 6 mm) се отделят малки
части – капачката на химикалката и камъчета и
перушинки, „Цилиндър за малки части“ – отде
лените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части; протокол от изпитване № 12-3854
от 14.ХІІ.2009 г., издаден от ИЦ „Алми Тест“ за
детска шапка, имитираща глава на животно с
прикрепени малки елементи – за очи и нос, има
поставен етикет с информация на български език:
шапка, материал: 100 % полиестер, произход:
Китай, CLT 1548, 4-8-280, в същия е посочено,
че стоката не съответства на изискванията за
безопасност, тъй като съдържа забраненото ве
щество диметилфумарат над допустимата норма,
установено е съдържание от 1,7 mg/kg при допуск
на показателя до 0,1 mg/kg, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: коледна
украса – коледен чорап с прикачена глава на
снежен човек, със залепени малки елементи – за
очи, нос, и украсителни елементи за шапката,
върху чорапа има и залепени звездички, мате
риал: текстил, произход: Китай, № 585/8-8-059/
gis 1505, P12; химикал, който в горния си край
има прикрепено огледало в рамка, рамката е
украсена с цветни камъни, стоката е поставена
върху хартиена подложка с надпис: GROOVY
CHICKS PEN, произход: Китай, P=12, STA0616,
4-9-590; детска шапка, имитираща глава на жи
вотно с прикрепени малки елементи – за очи
и нос, материал: 100 % полиестер, произход:
Китай, CLT 1548, 4-8-280, като стоки, предста
вляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред мини
стъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите в
14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс или да се
оспори пред съда и без да е изчерпана възмож
ността за оспорване по административен ред.
2317

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 124
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на ней
ната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол № 1
от заседание, проведено на 12.І.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 10-3768 от
27.Х.2009 г., издаден от ИЦ „Алми Тест“, София,
и експертно заключение от 2.ХІ.2009 г., удосто
веряващи, че предлаганите на пазара аксесоари
за коса – детски диадеми, състав: пластмаса,
снабдени от вътрешната страна с гребен с остри
зъбци, и с надпис: UKV, има поставен етикет с
информация на български език: артикул: диаде
ма, производител: Китай, състав: пластмаса, не
съответстват на изискванията на БДС EN 71-1
по показател: „Безопасност на детски играчки.
Физични и механични свойства“, „Острота на
върхове“ – диадемата не отговаря на изискванията
за безопасност, тъй като има остри върхове и
съществува риск от одраскване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на аксесоари
за коса – детски диадеми, състав: пластмаса,
снабдени от вътрешната страна с гребен с остри
зъбци, и с надпис: UKV, има поставен етикет с
информация на български език: артикул: диадема,
производител: Китай, състав: пластмаса, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2318

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 125
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 2 от заседа
ние, проведено на 19.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, иззем
ване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребите
лите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 16858 от 19.ХІІ.2009 г.,
издаден от изпитвателен център „Глобал Тест“,
София, и експертно заключение от 19.ХІІ.2009 г.,
удостоверяващи, че детски анцуг „Setty Koop“,
арт. № 8219, произход Китай, горната част има
качулка с функционални шнурове, които в края
са завързани на възел, на лицевата страна на
горната част има надпис: „SETTY KOOPXT“, има
етикет със следната информация на български
език: артикул: комплект, производител: Китай,
състав: 65 % памук и 35 % полиестер, размер 8,
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 14682, поради това, че свобод
ните краища на връзките имат възли, които не
са обезопасени, за да се избегне протриване или
разнищване; връзките не са закрепени посред
ством шев, връзките са със свободни краища и с
дължина 165 мм, поради което съществува потен
циален риск от удушаване; изпитвателен протокол
№ 16857 от 19.ХІІ.2009 г., издаден от изпитвателен
център „Глобал Тест“, София, и експертно заклю
чение от 19.ХІІ.2009 г., удостоверяващи, че детски
елек „Setty Koop“, арт. № 8216, произход Китай, с
качулка с функционални шнурове, които в края
са завързани на възел, има етикет със следната
информация на български език: артикул: суи
чър, производител: Китай, състав: 65 % памук и
35 % полиестер, размери 8 и 16, не съответства
на изискванията за безопасност съгласно БДС
EN 14682 поради това, че свободните краища на
връзките имат възли, които не са обезопасени,
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за да се избегне протриване или разнищване;
връзките не са закрепени посредством шев,
връзките са със свободни краища и с дължина
180 мм, поради което съществува потенциален
риск от удушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски анцуг
„Setty Koop“, арт. № 8219, произход Китай, горната
част има качулка с функционални шнурове, които
в края са завързани на възел, на лицевата страна
на горната част има надпис: „SETTY KOOPXT“,
страна на произход: Китай, състав: 65 % памук
и 35 % полиестер, размер 8; детски елек „Setty
Koop“, арт. № 8216, произход Китай, с качулка с
функционални шнурове, които в края са завързани
на възел, страна на произход: Китай, състав: 65 %
памук и 35 % полиестер, размери 8 и 16, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2319

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 126
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 4 от засе
дание, проведено на 3.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, Наредбата за забрана на пус
кането и предлагането на пазара на стоки, които
съдържат диметилфумарат, изпитвателен протокол
№ 12-3847 от 14.ХІІ.2009 г. и становище с изх. № 400
от 14.ХІІ.2009 г., издадени от ИЦ „Алми Тест“, Со

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

фия, установяващи, че бебешки обувки, търговска
марка „JUMBO BEBE“, баркод 0267805000035,
арт. № HY-5563-6-12, предназначени за деца от 6
до 12 месеца, с връзки, с декорации от мъниста
и роза от плат, прикрепена с конец към саята,
с пиктограми, указващи вида на материалите,
използвани в основните части на обувките – сая,
изработена от други материали – полиуретан и
текстил, ходило от други материали, стелка и
подплата от текстил, с дехидратиращи пликчета
в потребителските опаковки, не съответстват на
изискванията за безопасност по отношение съ
държание на диметилфумарат – при нормативно
допустимо съдържание от 0,1 мг/кг е установено
186,5 мг/кг в пликчетата със сушител към обувките,
което ги прави опасни за здравето и безопасността
на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на бебешки
обувки, търговска марка „JUMBO BEBE“, баркод
0267805000035, арт. № HY-5563-6-12, предназ
начени за деца от 6 до 12 месеца, с връзки, с
декорации от мъниста и роза от плат, прикрепе
на с конец към саята, с пиктограми, указващи
вида на материалите, използвани в основните
части на обувките – сая, изработена от други
материали – полиуретан и текстил, ходило от
други материали, стелка и подплата от текстил,
с дехидратиращи пликчета в потребителските
опаковки, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварител
ното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали административният акт е бил
оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2320

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 127
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на ней

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

ната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 52 от заседание, проведено на 15.ХІІ.2009 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на по
требителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, чл. 3
от Наредбата за стоките, имитиращи храни,
протокол № 16556 от 24.ХІ.2009 г. и експертно
заключение към него, издадени от ИЦ „Гло
бал тест“, съгласно които стоки, имитиращи
храни – грозде в три цвята – бордо, зелено и
бяло, с дължина на гроздовете – 7, 8, 9, 10 см,
не отговарят на изискванията за безопасност
на БДС EN 71-1:2005+А6:2008 и представляват
опасност за здравето и безопасността на малки
деца – не издържат изпитването на усукване, на
опън и цилиндър за малки части, а именно при
прилагане на сила, по-малка от допустимата, се
отделят малки частици – зърна от грозде, които
изцяло попадат в цилиндъра за малки части и
представляват риск от задавяне и задушаване,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки
имитиращи храни – грозде в три цвята – бордо,
зелено и бяло, с дължина на гроздовете – 7, 8, 9,
10 см, с листа в светлозелен и тъмнозелен цвят
(със снимков материал, публикуван на интернет
страницата на КЗП www.kzp.bg), като стоки, пред
ставляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварител
ното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването
му, независимо дали административният акт е
бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2321

Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 128
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устрой
ствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 4 от засе
дание, проведено на 3.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 3 от Наредбата за стоките, имити
ращи храни, изпитвателен протокол № 16914 от
28.ХІІ.2009 г. и експертно заключение към него,
издадени от ИЦ „Глобал тест“, София, съгласно
които стоки, имитиращи храни – грозде, бял
цвят, с вид на захаросано, арт. № МО235, баркод
0 500400 023505, със зелени пластмасови листа
и дръжки (със снимков материал, публикуван
на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg),
не отговарят на изискванията за безопасност
на БДС EN 71-1:2005+А6:2008 и представляват
опасност за здравето и безопасността на малки
деца – не издържа изпитването по БДС EN 711:2005+А6:2008 по т. 8.2, 8.3, 8.4 – при опън със
сила, по-малка от допустимата, се отделят еле
менти – зърна от грозде, които изцяло попадат
в цилиндъра за малки части, което крие риск
от поглъщане и задавяне, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на сто
ки, имитиращи храни – грозде, бял цвят, с вид
на захаросано, арт. № МО235, баркод 0 500400
023505, със зелени пластмасови листа и дръжки
(със снимков материал, публикуван на интернет
страницата на КЗП www.kzp.bg), като стоки, пред
ставляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварител
ното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването
му, независимо дали административният акт е
бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2322

Председател: Д. Лазаров

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 15 февруари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територи ята в ст роителните г раници на
с. Голец и с. Киркова махала, община Угърчин,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.VІІ.2007 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
2484

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Сулица и за с. Старозагорски
бани, община Стара Загора, област Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.VІІІ.2009 г. на Служ
бата по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
2485

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-17-1
от 1 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗРЗИДЗКИР одобрявам кадастралния
план в графичен вид в М 1:1000 на кв. Фалко
вец – с. Яньовец, община Димово, област Видин.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралният план влиза в сила за имоти
те, които не са засегнати от подадените до съда
жалби, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта.
2486

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-17-2
от 2 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗРЗИДЗКИР одобрявам кадастралния
план в цифров и в графичен вид в М1:1000 на
с. Воднянци, община Димово, област Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралният план влиза в сила за имоти
те, които не са засегнати от подадените до съда
жалби, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта.
2487

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-17-3
от 2 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗРЗИДЗКИР одобрявам кадастралния
план в цифров и в графичен вид в М 1:1000 на
с. Владиченци, община Димово, област Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралният план влиза в сила за имоти
те, които не са засегнати от подадените до съда
жалби, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта.
2488

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-17-4
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗРЗИДЗКИР одобрявам кадастралния
план в цифров и в графичен вид в М 1:1000 на
с. Костичовци, община Димово, област Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Кадастралният план влиза в сила за имоти
те, които не са засегнати от подадените до съда
жалби, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта.
2489

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-17-5
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗРЗИДЗКИР одобрявам кадастралния
план в цифров и в графичен вид в М 1:1000 на
с. Държаница, община Димово, област Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралният план влиза в сила за имоти
те, които не са засегнати от подадените до съда
жалби, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта.
2490

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 475
от 9 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и прото
кол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 28.ІV.2009 г., т. 24,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проекта за парцеларен план за
инженерна инфраструктура за ПИ 520033, 520034,
000174 и 000175 от землището на с. Кумарица,
гр. Нови Искър – пускова камера към очистно
съоръжение на съществуващ газопровод, съгласно
приложения проект.
2. Заинтересуваните лица по реда на чл. 130
ЗУТ могат да направят обжалвания чрез район
„Нови Искър“ пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
2493

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 59
от 11 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: УПИ III с част
от сграда, ж.к. Света Троица, ул. Крум Стоянов
2, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Илинден“, с АчОС № 771 от 29.ІV.2002 г.
с право на собственост върху УПИ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
2432

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 89
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8
и 23 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: магазин
№ 7, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. Б, общински
нежищен имот, стопанисван от район „Илинден“,
с АОС № 359 от 22.III.2000 г. със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
2435

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 30.30
от 23 февруари 2010 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 060085 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за паке
тирани строителни материали и офиси, 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.
2177

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.31
от 23 февруари 2010 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 045116 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел производствено-складова дейност
и офиси, 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.
2178

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 30.32
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 032009 по КВС
в землище 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.
Председател: Л. Манолов
2179
РЕШЕНИЕ № 30.33
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 026016 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складове за пакети
рани промишлени стоки, 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
2180
РЕШЕНИЕ № 30.34
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 038001 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складови помещения
за строителни материали, 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
2181
РЕШЕНИЕ № 30.35
от 23 февруари 2010 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 048021 по КВС на
землище с. Слънчево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за готова
продукция, 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
2182
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РЕШЕНИЕ № 30.36
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 039022 по КВС
в землище с. Крумово, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на занаятчийска рабо
тилница за производство на облицовъчна и подова
керамика, 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.
2183

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.37
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 033005 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за
авточасти, 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.
2184

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.38
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 023093 по КВС
в землище с. Любен Каравелово, община Акса
ково, област Варна, с цел изграждане на един
брой ветрогенератор, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени
и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
2185

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.39
от 23 февруари 2010 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 в поземлен имот 035066 по КВС
в землище с. Любен Каравелово, община Акса
ково, област Варна, с цел изграждане на един
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брой ветрогенератор, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени
и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
2186

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.40
от 23 февруари 2010 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 088036 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база с хладил
на и офисна част и кът за персонала, 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.
2187

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.42
от 23 февруари 2010 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 055178 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, об
ласт Варна с цел изграждане на складова база
с офисна и търговска площ, изложбена зала и
автосервиз, 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.
2188

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.43
от 23 февруари 2010 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 055013 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, об
ласт Варна, с цел изграждане на складова база
с офисна и търговска площ, изложбена зала и
автосервиз, 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.
2189

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 30.44
от 23 февруари 2010 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 055014 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел складова база с офисна и търговска
площ, изложбена зала и автосервиз, 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.
2190

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.45
от 23 февруари 2010 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 034065 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел промяна линиите на застрояване,
така както е указано на ситуацията в изработе
ния 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.
2191

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 30.46
от 23 февруари 2010 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 023042 по КВС на зем
лище с. Куманово, община Аксаково, област Варна,
с цел изграждане на офиси и складове, 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.
2192

Председател: Л. Манолов

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 604
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-512 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Външно ел. захранване от ТП
„Вила АПК“ до ваканционно селище за отдих и
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туризъм в имот 169086“ в местността Овиначе в
землището на гр. Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
2288

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 605
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-513 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за „Пътна връзка за имот 169086“ в
местността Овиначе в землището на гр. Банско,
област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
2289

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 606
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-514 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Канализация за отвеждане
на дъждовни води в имот 023020“ в местността
Кошерината в землището на гр. Банско, област
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
2290

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 607
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-515 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Кабелно ел. захранване НН за
жилищна сграда в имот 156053“ в местността
Страгите в землището на гр. Банско, област
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
2291

Председател: Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 608
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-516 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Кабел 20 kV между КТП в
имот 023020 и В/ст „ТМ Комерс“ в имот 020036“
в местността Кошерината в землището на гр.
Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
2292
РЕШЕНИЕ № 609
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-517 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Външно ел. захранване 20 kV
за едноетажна масивна сграда в имот 015216“
в местността Харами бунар в землището на
с. Кремен, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
2293

ВЕСТНИК

тификатор 04279.70.34 в местността Шейтаница
по КК на Благоевград, минаващ през имот с
идентификатор 04279.70.39 – канал – държавна
собственост (МЗХ – ХМС), и имот с идентифи
катор 04279.70.32 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
2386

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 54
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за външни В и К мрежи до имот с иден

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
ЗАПОВЕД № 73
от 8 март 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
чл. 2, ал. 7 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г.
за определяне броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена и при спазване
условията на чл. 15, ал. 3 ППЗНП и Решение № 266
от протокол № 31 от 26.ІІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци, закривам Четвърта цело
дневна група при ОДЗ „Звездица“ – с. Лехчево, с
филиал „Янка Кирилова“ – с. Громшин, считано
от 1.ІV.2010 г., като децата се разпределят по групи
в ОДЗ „Звездица“ – с. Лехчево.
Трудовите правоотношения със служителите от
четвърта група при ОДЗ „Звездица“ – с. Лехчево,
с филиал „Янка Кирилова“ – с. Громшин, да се
уредят по реда и условията на чл. 328, ал. 1, т. 2
от Кодекса на труда.
2366

РЕШЕНИЕ № 610
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-518 от 26.І.2010 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Ел. кабел от съществуващ
ТП „Валевица“ в ПИ 21498.150.2 по ККИР – гр.
Добринище, община Банско, през поземлени
имоти 21498.352.263, 21498.352.278, 21498.352.277,
21498.352.71, 21498.352.264, 21498.150.2, 21498.151.2,
21498.151.10, 21498.151.403 по ККИР – гр. Добри
нище, община Банско, за жилищна сграда в
ПИ 21498.151.11 по ККИР“ в землището на гр.
Добрищине, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
2294

С Т Р. 9 9

Кмет: Сл. Костодинов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № СА-02-11-3
от 15 март 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразу
ваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване въз основа на актовете
по § 4 ЗСПЗЗ, на землището на с. Пчелище в
частта за масив № 260, община Велико Търново,
област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на Велико Търново
пред Великотърновския административен съд в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
2583

Областен управител: П. Пенчев

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 536
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
с чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от На
редбата за анализите на правното състояние и

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

приватизационни оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 428 от
27.VIII.2009 г. (ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема п ра вн и я а н а л и з н а „Пр о ле т
ГО“ – ООД, Горна Оряховица, с 20 % общинско
участие, представляващи 620 дяла.
2. Приема информационния меморандум и при
ватизационната оценка на „Пролет ГО“ – ООД,
Горна Оряховица, с 20 % общинско участие,
представляващи 620 дяла, на окончателна стой
ност 187 600 лв.
3. Продажбата на дружеството с ограничена
отговорност по т. 1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
4. Търгът ще се проведе при следните условия:
4.1. Начална тръжна цена – 187 600 лв.; цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изисква
нията, съдържащи се в тръжната документация.
4.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната
тръжна цена, в размер 9380 лв.
4.3. Депозитът за участие е парична внос
к а – 75 040 л в., и се п ревеж да по ба н кова
сме т к а на о бщ и ната по ф он д „При ват иза
ци я“ в банка „УниКредит Булбанк“ – IBA N
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
„УниКредит Булбанк“ – UNICRBGSF, БАЕ код
на „УниКредит Булбанк“ – UNCR7527 при „Уни
Кредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок
до 20-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4.4. Тръжната документация се закупува от
община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 107; цената на тръжната документация
е 450 лв. без ДДС, или 540 с ДДС, и се запла
ща в касата на общината преди получаване
на документация; лицето, закупуващо тръжна
документация, трябва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представител
ство – и документ, удостоверяващ представи
телната му власт.
4.5. Срок за закупуване на тръжната доку
ментация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 12 ч. на 22-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник”; предложенията се подават в
деловодството на община Горна Оряховица.
4.7. Посещения и огледи на търговското дру
жество могат да се извършват всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга,
в работното му време след закупуване на доку
ментация.
4.8. Търгът ще се проведе на 22-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на община
Горна Оряховица.
4.9. Достигнатата тръжна цена на продаваното
по т. 1 дружество с ограничена отговорност да се
заплати еднократно или разсрочено в левове при
разсрочено плащане – началната вноска не помалко от 50 % от определената цена; разсрочване
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на дължимата част до 6 месеца след датата на
подписване на договора; лихва върху дължимата
част – ОЛП плюс 10 пункта надбавка от деня на
сключването на договора за продажба до окон
чателното изплащане на дружеството.
5. Утвърж дава тръжната документация и
проекта на договор за продажба на дружеството
по т. 1.
6. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи комисия за провеждането на търга.
7. Упълномощава кмета на община Горна
Оряховица да одобри протокола от проведения
т ърг, да определи спечелили я у частник със
заповед и да сключи договора за продажба на
дружеството.
2240

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 703
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява проекти за ПУП-ПРЗ за имоти с
№ 097028; 175005; 176008; 178021; 179028; 279026;
256013; 179014; 161006; 162006; 161019; 276024;
275016; 105033; 103031; 103042; 107021; 111046;
112034; 112018; 124039; 233023; 127019 в землището
на с. Милковица, 045006; 055030; 038022; 036018;
049017; 055033; 0058017 в землището на с. Шияково.
2. Одобрява парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – ел. провод от
20 kV с трасета: Т11-П19, Т10-П16, Т9-П17, Т8-П5,
Т7-П3, Т6-П6, Т4-П4, Т3-П2, Т2-П1, Т1-П1, Т5-П6,
Т16-П8, Т17-П11, Т18-П10, Т19-П12, Т12-П19, 25П9, Т23-П19, Т22-П14, Т21-П13, Т20-П8, П30-П31,
П16-П18, П3-П15, П2-П3, П1-П2, П16-П30, П7-П29,
П6-П8 в землището на с. Милковица с трасета:
Т30-П24, Т29-П25, Т28-П26, Т27-П27, Т14-П22,
Т13-П21, П22-П23 в землището на с. Шияково и
с трасета: Т15-П23, Т24-П23, Т26-П28, П20-П22
в землището на с. Милковица и на с. Шияково.
2387

Председател: Ем. Петрушева

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 24
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобрява изменението на подробен устрой
ствен план (ПУП – ПР) – план за регулация на
части от квартали 1, 2, 29 и 30 по ПУП на с. Ман
дрица, ЕК АТТЕ 47069, община Ивайловград,
включват се нови квартали 31 и 32 – образувани
от части от поземлени имоти 000744, 000545 и
000395 по КВС на с. Мандрица и образуване на
нови улици.
2295

Председател: Г. Марков
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РЕШЕНИЕ № 26
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен
имот № 026032 по КВС на с. Славеево, ЕКАТТЕ
66932, община Ивайловград, за площадка за фо
товолтаичен (соларен) парк.
Председател: Г. Марков
2296

РЕШЕНИЕ № 31
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен
имот № 023005 по КВС на с. Славеево, ЕКАТТЕ
66932, община Ивайловград, за площадка за фо
товолтаичен (соларен) парк.
Председател: Г. Марков
2301

РЕШЕНИЕ № 27
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен
имот № 023039 по КВС на с. Славеево, ЕКАТТЕ
66932, община Ивайловград, за площадка за фо
товолтаичен (соларен) парк.
Председател: Г. Марков
2297

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 28
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен
имот № 023002 по КВС на с. Славеево, ЕКАТТЕ
66932, община Ивайловград, за площадка за фо
товолтаичен (соларен) парк.
Председател: Г. Марков
2298
РЕШЕНИЕ № 29
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен
имот № 023046 по КВС на с. Славеево, ЕКАТТЕ
66932, община Ивайловград, за площадка за фо
товолтаичен (соларен) парк.
Председател: Г. Марков
2299
РЕШЕНИЕ № 30
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлени
имоти № 018003, 018009 и 018001 по КВС на с.
Славеево, ЕКАТТЕ 66932, община Ивайловград,
за площадка за фотоволтаичен (соларен) парк.
2300

Председател: Г. Марков

РЕШЕНИЕ № 37
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
варна, одобрява проект за акт уализаци я на
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструк
тура, представляваща трасе на подземни кабелни
линии, засягащи следните имоти: ПИ землище
с. Българево – земеделски земи – ниви с иден
тификатори 07257.11.88, 07257.12.74, 07257.12.114,
07257.14.158, 07257.14.160, 07257.15.191, 07257.15.193,
07257.15.195, 07257.15.197, 07257.15.363, 07257.18.149,
07257.19.202, 07257.19.253, 07257.19.252, 07257.19.257,
07257.9.259, 07257.20.101, 07257.20.103, 07257.20.105,
07257.21.94, 07257.21.96, 07257.22.84, 07257.23.138,
07257.23.136, 07257.23.74, 07257.24.162, 07257.24.164,
07257.25.85, 07257.34.79, 07257.35.106, полски пъ
тища с идентификатори 07257.13.102, 07257.11.32,
07257.34.105, 07257.22.28, 07257.15.60, 07257.15.354,
07257.19.248, 07257.20.30, 07257.24.50, 07257.24.252,
07257.21.29, недървопроизводителни горски пло
щи с идентификатори 07257.22.383, 07257.15.360,
07257.15.357, 07257.15.358, 07257.15.359, 07257.14.385,
07257.14.386; землище с. Свети Никола – земедел
ски земи – ниви с идентификатори 65543.11.121,
65543.11.123, 65543.12.99, 65543.12.96, 65543.18.93,
65543.18.254, 65543.18.95, 65543.18.257, полски пъ
тища с идентификатори 65543.12.219; землище с.
Поручик Чунчево – земеделски земи – ниви с
идентификатори 57861.16.407, 57861.18.49, 57861.18.51,
57861.19.39, 57861.20.59, 57861.20.58, 57861.21.71,
57861.21.73, 57861.22.30, полски пътища с иден
тификатори 57861.16.86, 57861.19.402, 57861.16.401,
57861.18.431, 57861.21.432, 57861.21.671, 57861.20.414,
недървопроизводителни горски площи с иден
тификатори 57861.19.90, 57861.18.93, 57861.20.411;
землище с. Хаджи Димитър – земеделски земи –
ниви с идентификатори 77044.18.27, 77044.22.68,
77044.23.146, 77044.23.148, полски пътища с иден
тификатори 77044.19.106, 77044.20.138, 77044.21.185,
77044.22.119, 77044.20.131, недървопроизводителни
горски площи с идентификатори 77044.20.163,
77044.20.130; землище с. Камен бряг – полски път
с идентификатор 35746.11.131.
Председател: Евг. Чобанов
2494

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 510
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 18, т. 5 от
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2009 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Костин
брод, одобрява ПУП – ПР (план за регулация) за
новообразувани квартали № 257 и 258 в махала
Корейска – гр. Костинброд, по червени, сини,
зелени и кафяви линии, цифри, букви и текст
съгласно приложения проект.
2556

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 511
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 07 от 22.IV.2009 г. на ОЕСУТ, т. 17,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за депо за твърди
битови отпадъци за имоти 036019, 000198, 000279,
с. Богьовци, община Костинброд.
2557

Председател: З. Йорданова

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 515
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 21 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 3,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за имот 017005,
с. Безден, ЕКАТТЕ 03191, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
2559

РЕШЕНИЕ № 518
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 19 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 19, Об
щинският съвет – гр. Костинброд, одобрява про
ект ПЗ (план за застрояване) за имот 019061, гр.
Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 519
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 т. 3 ЗУТ
и протокол № 29 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 25,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за склад за съх
ранение на селскостопанска продукция за имот
051143, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община
Костинброд.
2563

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 520
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 13 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 13,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за имот 053090,
Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
2564

Председател: З. Йорданова

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 516
от 5 март 2010 г.
Но основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 13 от 2008 г. на ОЕСУТ, т. 3,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за имот 322008,
с. Голяновци, местност Уздровица, ЕКАТТЕ 15984,
община Костинброд.
2560
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РЕШЕНИЕ № 517
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 21 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 2,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за имот 017001,
с. Безден, ЕКАТТЕ 03191, община Костинброд.
Председател: З. Йорданова
2561

2562

РЕШЕНИЕ № 514
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
протокол № 20 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 13, Общин
ският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект
ПЗ (план за застрояване) за имот 200016 – Кос
тинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
2558

ВЕСТНИК

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 521
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
протокол № 17 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 10, Общин
ският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект
ПЗ (план за регулация) за склад за съхранение
на селскостопанска продукция за имот 066006,
с. Петърч , ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
2565
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-08-43
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 2 и 8 ППЗСПЗЗ и в изпълнение на
влязло в сила решение от 3.І.2008 г. на Адми
нистративен съд – Монтана, с което за отделни
имоти е отменена Заповед № 361 от 20.ХІІ.2006 г.
на областния управител за одобряване ПНИ
за местността Майле баир в землището на гр.
Берковица, одобрявам план на новообразуваните
имоти и регистър към него за местността Май
ле баир в землището на гр. Берковица, приет с
протокол от 20.ХІ.2009 г. на комисия по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ за следните имоти:
– имот 03928.217.238 с площ 4419,911 кв.м,
собственост на наследници на Надежда Янкова
Попова;
– имот 03928.217.239 с площ 4797,602 кв.м,
собственост на наследници на Надежда Янкова
Попова;
– имот 03928.217.240 с площ 6550,423 кв.м,
собственост на наследници на Надежда Янкова
Попова.
Жалби срещу одобрения план на посочените
в заповедта новообразувани имоти могат да се
подават от заинтересуваните лица чрез областния
управител пред Административния съд – Монта
на, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
2584

Областен управител: И. Петров

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 424
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и кон
курсите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – УПИ I, кв. 44, пл.
№ 139 по плана на с. Клисурица, община Монтана.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен имот – УПИ
I, кв. 44, пл. № 139 по плана на с. Клисурица,
община Монтана.
3. Определя метода на продажба на обекта
по т. 1 чрез публичен търг с явно наддаване с
начална цена 8060 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 400 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга
е 800 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ по бан
кова сметка на община Монтана в „Общинска
банка“ – АД клон Монтана, IBAN: BG82 SOMB
9130 3347 3421 02, BIC: SOMBBGSF.
6. Достигнатата тръжна цена на обекта се
облага с ДДС и се заплаща в деня на сключва
нето на договора по банкова сметка на община
Монтана в ТБ „Алианц България“ – АД: BG90
BUIN 7661 3272 6900 17, BIC BUINBGSF.

ВЕСТНИК
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7. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите на касата на община Мон
тана в стая № 102, ет. 1, за 50 лв.
8. Срокът за закупуване на тръжната доку
ментация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
9. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на из
вършване на оглед, издадено от община Монтана.
10. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 15-ия ден след обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
в стая 304, ет. 3 на община Монтана.
11. Търгът ще се проведе на 15-ия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 17,30 ч., в стая № 201 на община
Монтана.
12. Утвърждава тръжната документация и
договора за продажба като част от нея.
13. Възлага на кмета на общината провежда
нето на търга.
14. Упълномощава кмета на община Монтана
да сключи приватизационната сделка със спече
лилия търга.
2368

Председател: С. Николов

РЕШЕНИЕ № 425
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкур
сите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот (бивше училище) по
плана на с. Липен, УПИ III, кв. 34, пл. № 416,
община Монтана.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общинския нежилищен имот по т. 1.
3. Определя метода на продажба на обекта
по т. 1 чрез публичен търг с явно наддаване с
начална цена 29 370 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 1000 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга е
2937 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от обна
родването в „Държавен вестник“ по банкова смет
ка на община Монтана в „Общинска банка“ – АД,
клон Монтана, BG82SOMB91303347342102, BIC
SOMBBGSF.
6. Достигнатата тръжна цена на обекта се об
лага с ДДС и се заплаща в деня на сключването
на договора по банкова сметка на община Мон
тана в ТБ „Алианц България“ – АД, BG90BUIN
76613272690017, BIC BUINBGSF.
7. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите в сградата на община Мон
тана, стая № 102, ет. 1, за 50 лв.
8. Срокът за закупуване на тръжната доку
ментация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
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9. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на из
вършване на оглед, издадено от община Монтана.
10. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнарод
ване по „Държавен вестник“ до 17 ч. в стая 304,
ет. 3 на община Монтана.
11. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ от 17,30 ч. в стая № 201 на община Монтана.
12. Утвърждава тръжната документация и
договора за продажба като част от нея.
13. Възлага на кмета на община Монтана
провеждането на търга.
14. Упълномощава кмета на общината да
сключи приватизационната сделка със спечели
лия търга.
2495

Председател: С. Николов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 297
от 12 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 15 от протокол
№ 6 от 24.ІХ.2009 г. на експертния съвет по
устройство на територията на община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
№ 000298 в землището на гр. Мъглиж, община
Мъглиж, който предвижда изграждането на учас
тък за изработка и монтаж на пиротехнически
изделия и ловни патрони за гладкоцевни оръжия,
собственост на „БИГ къмпани“ – ООД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Мъглиж до А дминистративния
съд – Стара Загора, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
2280

Председател: Кр. Стойчев

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 889
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява представения проект за изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ I кв. 78 и УПИ I кв. 78г и
изменение на ПУР за кв. 78б и кв. 78в във вида,
в който е приет от ОБЕСУТ с решение по т. 24
от протокол № 1 от 20.I.2010 г. при спазване на
нормативно установения за това ред.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез община
Несебър пред Бургаския административен съд.
2277

Председател: Б. Филипов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 333
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационни оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, включени в иму
ществото на общински търговски дружества,
както следва:
1. Обект „Бивше училище“, представляващо
поземлен № І-280, кв. 18 по плана на с. Величка,
община Омуртаг, с площ 7780 кв. м, с построените
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 323 кв. м, едноетажна масивна сграда
със застроена площ 162 кв. м – работилница, и
полумасивна постройка с площ 18 кв. м, АОС
№ 317 от 27.VII.1998 г., с начална тръжна цена
25 000 лв. без ДДС.
2. Обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, община
Омуртаг, с площ 8000 кв. м, с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
190 кв. м, АОС № 257/6.VІІІ.1997 г., с начална
тръжна цена 22 500 лв. без ДДС.
3. Обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ VI, кв. 14, с. Могилец, община Омуртаг, с
площ 6600 кв. м, с построените в него едноетажна
полумасивна сграда със застроена площ 210 кв. м
и тоалетна 10 кв. м, АОС № 97/23.ІV.1997 г., с
начална тръжна цена 19 300 лв. без ДДС.
4. Обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ І-119, кв. 18 по плана на с. Висок, община
Омуртаг, с площ 4030 кв. м и построените в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
140 кв. м, едноетажна полумасивна сграда със
застроена площ 130 кв. м и тоалетна с площ 24
кв. м, АОС № 93/20.ІІІ.2009 г., с начална тръжна
цена 16 000 лв. без ДДС.
5. Обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ VI, кв. 3 по плана на с. Звездица, община
Омуртаг, с площ 8300 кв. м, с построените в него
масивна сграда със застроена площ 195 кв. м,
масивна сграда със застроена площ 101 кв. м – ра
ботилници, и полумасивна постройка с площ 6
кв. м, АОС № 373/15.Х.1998 г., с начална тръжна
цена 26 400 лв. без ДДС.
6. УПИ XIV, кв. 5 по плана на с. Птичево,
община Омуртаг, с площ 600 кв. м, с построената
в него едноетажна масивна сграда за „Клуб и
здравна служба“ със застроена площ 145 кв. м,
АОС № 133/7.VІІ.1997 г. с начална тръжна цена
5600 лв. без ДДС.
7. Обект „Туристическа хижа“ с пристройка в
местността Кайника в землището на гр. Омуртаг,
община Омуртаг, със застроена площ 150 кв. м,
представляваща двуетажна масивна сграда с изба,
първият етаж се състои от кухня с бюфет, офиси
и ресторантско помещение, вторият етаж се със
тои от 5 стаи и коридор; пристройка към хижа
„Кайника“, представляваща двуетажна масивна
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сграда със застроена площ 276 кв. м, първият
етаж се състои от банкетна зала, а вторият етаж
от спални помещения, АОС № 454/3.VІІІ.2000 г.,
с начална тръжна цена 34 000 лв. без ДДС.
8. Обект „Бивша детска градина“, представля
ващ УПИ V, кв. 8 по плана на с. Змейно, община
Омуртаг, с площ 840 кв. м, преотреден „За търговия
и обществено обслужване“ и построената в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
112 кв. м, АОС № 108/12.ХІ.2009 г., с начална
тръжна цена 5400 лв. без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени, депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Цените са платими по банкова сметка на
община Омуртаг при условията, посочени в съ
ответните информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ от
14 ч. в залата на общинската администрация, гр.
Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а повторните
търгове се провеждат на 15-ия ден след първите
търгове, на същото място, в същия час и при
същите условия.
Таксите за тръжна документация са 50 лв. за
всеки един обект, платими в касата на общината
до 10 ч. в деня на провеждане на търга, тръжните
документи се получават от отдел „ОСПК“, стая
№ 27 на общинска администрация, гр. Омур
таг, срещу представена квитанция за заплатени
тръжни книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозитите след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжната документация на
основание чл. 3, ал. 2 от Наредбата за търгове
те и конкурсите, съдържаща: информационен
меморандум с тръжни условия, АОС, скица и
проектодоговор за продажба.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината да
организира провеждането на търговете и да
сключи приватизационните договори със спече
лилите търга.
2241

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 24
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Па
зарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на кв. 2 и 134а по плана
на гр. Пазарджик, представляващи територията,
заключена между ул. Яков Матакиев, ул. Петър
Бонев, бул. Ал. Стамболийски, ул. Стоян Ангелов,
с който се обособяват нови УПИ ХІХ, ХХІ, ХХІІ,
ХХІІІ, ХХІV, ХХV, ХХVІ и ХХVІІ за гаражи и
подходи към тях в кв. 2 и се променя регулацията
на съществуващи УПИ І – гаражи, и ІІІ – гаражи,
в кв. 134а, като за сметка на тях се проектират
нови УПИ ІІІ, ІV, V и VІ за гаражи, съобразени
с изградените на място гаражни клетки съгласно
приложения план.
Председател: Г. Йорданов
2367
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 868
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет в т. ІІ.3 със
следните недвижими нежилищни имоти:
1.1. магазин „Габрово – 2“ – юг – имот с
идентификатор 56722.659.628.2.7 със застроена
площ 94,53 кв.м в Плевен, ул. Васил Левски 95,
с предназначение „За търговска дейност”;
1.2. обособен обект – библиотека – имот с
идентификатор 56722.662.542.1.8 със застроена
площ 105 кв.м заедно с прилежащия към него
склад (хранилище) с площ 42,20 кв.м в Плевен,
ет. 1 на четириетажна масивна жилищна сгра
да – жил. блок „Скобелев – 3“, вх. А;
1.3. поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
56722.651.495 с площ 6990 кв.м, отреден за „За
друг вид производствен, складов обект“, с адрес
Плевен, Западна индустриална зона;
1.4. поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
56722.651.496 с площ 7000 кв.м, отреден за „За
друг вид производствен, складов обект“, с адрес
Плевен, Западна индустриална зона.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на следните общинските недви
жими нежилищни имоти:
2.1. магазин „Габрово – 2“ – юг, имот с иден
тификатор 56722.659.628.2.7 със застроена площ
94,53 кв.м в Плевен, ул. Васил Левски 95, с
предназначение „За търговска дейност“, състоящ
се от търговска зала, склад и санитарен възел
(стар идентификатор УПИ ХІ, кв. 338а); имотът
е актуван с акт за частна общинска собственост
№ 33264 от 20.ІV.2004 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 121 от 12.І.2010 г., том І,
рег. № 187;
2.2. обособен обект – библиотека – имот с
идентификатор 56722.662.542.1.8 със застроена
площ 105 кв.м заедно с прилежащия към него
склад (хранилище) с площ 42,20 кв.м в Плевен,
ет. 1 на четириетажна масивна жилищна сгра
да – жил. блок „Скобелев – 3“, вх. А, построена
през 1981 г.; имотът е актуван с акт за частна
общинска собственост № 34854 от 2.ІІІ.2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от
2.ІV.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757;
2.3. поземлен имот с идентификатор 56722.651.495
с площ 6990 кв.м, отреден за „За друг вид произ
водствен, складов обект“, с адрес Плевен, Западна
индустриална зона (стар идентификатор УПИ
І-651.495, отреден за „За производствена дейност
и трафопост“, кв. 604д по регулационния план
на Плевен); имотът е актуван с акт за частна
общинска собственост № 35765 от 11.01.2010 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 130
от 12.01.2010 г., том І, рег. № 200;
2.4. поземлен имот с идентификатор 56722.651.496
с площ 7000 кв.м, отреден за „За друг вид произ
водствен, складов обект“, с адрес Плевен, Западна
индустриална зона (стар идентификатор УПИ
ІІ-651.496, отреден за „За производствена дейност
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и трафопост“, кв. 604д по регулационния план
на Плевен); имотът е актуван с акт за частна
общинска собственост № 35766 от 11.І.2010 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 124
от 12.І.2010 г., том І, рег. № 192.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане из
вършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представител
ство, за възлагане анализи на правното състояние
и приватизационни оценки на обектите, както и
да сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
2244

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 869
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддава
не за продажба на недвижим нежилищен имот:
помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.12 със застроена
площ 20 кв. м, с предназначение: за културна
и обществена дейност, разположено в поземлен
имот с идентификатор 56722.660.857 в приземния
етаж на шестетажна масивна жилищна сграда
№ 5, жск „Чайка“, построена през 1974 г., за
едно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата
в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентифи
катор УПИ ХVІІ, кв. 199) по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 22 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.13; под обекта: няма;
над обекта: 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35370 от 22.IV.2009 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 141 от 8.V.2009 г.,
том ХІ, рег. № 5601.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2200 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната доку
ментация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслуж
ване на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка № IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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1.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от т. 1.5.1
до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича в следващия
след него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в община Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от прове
дения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
2245

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 870
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддава
не за продажба на недвижим нежилищен имот:
помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ
две помещения, коридор и санитарен възел, със
застроена площ 36 кв. м с предназначение: За друг
вид самостоятелен обект в сграда, разположено
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в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в
приземния етаж на шестетажна масивна жилищна
сграда № 5, жск „Чайка“, построена през 1974 г.,
заедно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата
в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентифи
катор УПИ ХVІІ, кв. 199) по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 62 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35369 от 22.IV.2009 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 139 от 8.V.2009 г.,
том ХІ, рег. № 5599.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
6200 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получа
ва в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или
с платежно нареждане по сметка № IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
28-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от т. 1.5.1
до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича в следващия
след него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в община Плевен, отдел „ОПКП“.
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2. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
2246

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 871
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно надда
ване за продажба на 100% от капитала на „Га
лена“ – ЕООД, Плевен, по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
в размер на 600 000 лв. и стъпка на наддаване
50 000 лв.
1.1. Определя депозит за участие в търга
60 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
41-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 21-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Тръжна документация се получава след
представяне на документ за самоличност или
пълномощно в писмена форма, в случай че се за
купува документация от името на друго физическо
или юридическо лице. Представителите на юри
дическите лица представят копие от документ за
актуално състояние на юридическото лице, издаден
от компетентния орган по регистрация на лицето.
1.4. Предложения за допускане и участие в
търга се подават в запечатан непрозрачен плик
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен в срок до 17,30 ч. на 26-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
1.5. На 27-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението да се събере в Актовата
зала на ет. 1 в сградата на община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и да допусне до участие в търга кандидатите, от
говарящи на поставените квалификационни изиск

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

вания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
31-ия ден считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
1.6. В срок до 36-ия ден от датата на обна
родването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
При получаване на информационния меморандум
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
1.7. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
1.8. В срок до 41-вия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
полу чили сертификат за регистрация, могат
да подават предложения за участие в търга,
съдържащи документите, посочени в тръжната
документация.
1.9. Търгът да се проведе от 10 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.10. Сроковете по т. от 1.1 до 1.9 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
2. Купувачът се задължава:
2.1. Да запази основния предмет на дейност на
„Галена“ – ЕООД, Плевен, за срок 3 г. считано
от датата на сключване на приватизационния
договор.
2.2. Да не прехвърля на трето лице собстве
ността върху продаваните дялове или част от тях
за срока по т. 2.1.
2.3. Да поддържа средносписъчния състав на
персонала на дружеството не по-малък от 13
души за срока по т. 2.1.
2.4. Да не допуска ликвидация, несъстоятел
ност или преобразуване на дружеството за срока
по т. 2.1.
2.5. При неизпълнение на някое от изисквани
ята по т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 купувачът се задължава
да плаща неустойка в размер 100 % от продажната
цена за всяко неспазено задължение.
3. Не се допускат до участие в търга: консор
циуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава, към община Плевен и тър
говски дружества, чийто едноличен собственик
на капитала е община Плевен, лица, които са в
ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
4. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация и информаци
онния меморандум за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба на дружеството.
5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
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кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на общината да сключи до
говор за покупко-продажба със спечелилия търга.
2247

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 637
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинския съвет – гр. Рад
нево, реши: одобрява ПУП – парцеларен план за
обект: „Ел. проводно отклонение 20 kV към Раз
пределителна шахта – гр. Раднево“ в землището
на с. Знаменосец“ през ПИ № 000065 и 000066
в землището на с. Знаменосец, община Раднево,
област Стара Загора.
2279

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 636
от 22 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с реше
ние на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград,
одобрява план за застрояване и ел. и В и К
схеми към него на ПИ № 982003, ПИ № 982002
и ПИ № 982004, в м. Лозенски път, землището
на Свиленград, като в тях се определя свързано
нискоетажно застрояване с ограничителни линии
на застрояване в червен цвят и ПИ № 982003 се
отрежда за „Склад за торове“. Неразделна част от
решението са приложеният план за застрояване,
ел. и В и К схемите към него.
2389

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 355
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Средец, одобрява подробните устрой
ствени планове (ПУП – ПР) за улична регулация и
за обектите на публичната общинска собственост
за селата Загорци, Проход, Орлинци, Бистрец и
Сливово.
2270

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 754
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели с идентификатор № 68850.513.141,
Стара Загора, ул. Хр. Морфова 1, с площ 2651
кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за друг вид обществен
обект, комплекс, заедно с построените в имота
сгради – на един етаж, с конструкция полумасив
на, с предназначение на същите: друг вид сграда
за обитаване, а именно:
сграда с идентификатор 68850.513.141.1 със
застроена площ 87 кв.м,
сграда с идентификатор 68850.513.141.2 със
застроена площ 422 кв.м,
сграда с идентификатор 68850.513.141.3 със
застроена площ 15 кв.м,
сграда с идентификатор 68850.513.141.4 със
застроена площ 32 кв.м.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 580 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 50 000 лв.,
преведени по IBAN сметка BG 45 BPBI 7935 3375
755 401, BIC код BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 20.ІV.2010 г. (18.V.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център във фоайето на общи
ната в срок до 19.ІV.2010 г. (17.V.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
19.ІV.2010 г. (17.V.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 21.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 19.V.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватиза
ция съгласно законодателството и Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
2197

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 755
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по реда на
ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански
цели с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в Стара
Загора, ул. Ген. Столетов 60, ет. 1, попадащ в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.515.18 – 4-етажна, масивна жилищна сграда
с предназначение на самостоятелния обект – друг
вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж в общин
ски поземлен имот с идентификатор 68850.515.18
и със застроена площ 90,60 кв.м.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба 177 300 лв.
5. Определя стъпка за наддаване в размер
7000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка BG 45 BPBI 7935 3375
755 401, BIC код BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 21.ІV.2010 г. (17.V.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център във фоайето на общи
ната в срок до 20.ІV.2010 г. (14.V.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
20.ІV.2010 г. (14.V.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 22.ІV.2010 г. (18.V.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 22.ІV.2010 г. (18.V.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 22.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 18.V.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватиза
ция съгласно законодателството и Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
2198

Председател: Т. Руканов

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 756
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
кв. Железник в Стара Загора, с площ 4839 кв.м за
едно с построените в него: сграда 68850.501.807.1 за
енергопроизводство (бивша парова централа) със
застроена площ 390 кв.м и сграда 68850.501.807.2
(комин) със застроена площ 6 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 1 900 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер 180
000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
в срок до 22.ІV.2010 г. (20.V.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
100 000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит, по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 500 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 23.ІV.2010 г.
(21.V.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 23.ІV.2010 г. (21.V.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 23.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 21.V.2010 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за при
ватизация съгласно законодателството и Пра
вилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация и методиката за подготовка
на приватизационни сделки, провеж дане на
публични търгове и конкурси и сключване на
договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
2199

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 757
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
по реда на ЗПСК за продажба на общински не
жилищен имот за стопански цели, съставляващ
ПИ № 68850.501.526, кв. Железник в Стара Загора,
с площ 838 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 330 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
70 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
в срок до 22.ІV.2010 г. (20.V.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит, по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 14 ч. на 23.ІV.2010 г.
(21.V.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 23.ІV.2010 г. (21.V.2010 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 23.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 21.V.2010 г. от 14 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватиза
ция съгласно законодателството и Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
2200

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 566-ІІ
от 24 февруари 2010 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 № 456 от 25.ІХ.2009 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен имот
на ул. Васил Априлов 64 в Шумен, представля
ващ застроен поземлен имот с идентификатор
83510.661.219, съответстващ на поземлен имот пл.
№ 617, включен в УПИ І КЖС в кв. 17 по действа
щия ПУП на Шумен, заедно с изградената в него
масивна сграда с идентификатор 83510.661.219.1
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по кадастралната карта на Шумен съгласно АОС
№ 2777 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 217 000 лв. Цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изисква
нията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 21 700 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 „Държа
вен 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 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 закупуване на тръжната доку
ментация – 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 – 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-рия ден счи
тано 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 из
вършва чрез банков превод в 7-дневен срок от
сключването на договора за продажба. Върху
достигнатата цена не се дължи ДДС съгласно
чл. 45, ал. 1 и 3 ЗДДС.
3. Утвърждава тръжната документация и про
екта на договор за продажба на обекта.
4. Упълномощава кмета на общината да проведе
търга и да сключи приватизационната сделка.
2369

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 569
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 25, т. 1 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Създава се ново селищно образувание с местно
значение с наименование „Индустриален парк
Шумен“ с територия и граници, одобрени с Ре
шение № 539 от 29.І.2010 г. и посочени в схема с
регистър, в който са отразени координатите на
всички чупки на границите, която е неразделна
част от решението.
На основание чл. 25, т. 3 ЗАТУРБ решението
влиза в сила след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател: Д. Русева

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Координати на чупките – ново селищно образу
вание „Индустриален парк Шумен”
№
Х (м)
У (м)
2001
4694277.1250
9564996.7422
2002
4694233.1250
9565147.5391
2003
4694232.7891
9565148.9922
2004
4694199.6797
9565271.3018
2005
4694161.4297
9565400.0527
2006
4694153.8047
9565479.3027
2007
4694192.6250
9565665.5000
2008
4694220.2500
9565713.7500
2009
4694232.9404
9565722.2520
2010
4694272.3848
9565724.3838
2011
4694312.0000
9565733.4404
2012
4694314.5645
9565743.3750
2013
4694267.3154
9565792.0020
2014
4694214.9580
9565846.0000
2015
4694153.1641
9565912.1250
2016
4694102.7031
9565968.0000
2017
4693974.5000
9566109.6250
2018
4693889.4141
9566203.6250
2019
4693854.6406
9566272.0234
2020
4693788.6641
9566401.9141
2021
4693668.5391
9566639.6250
2022
4693642.7500
9566668.3750
2023
4693622.4141
9566744.2500
2024
4693634.3750
9566795.9141
2025
4693728.0000
9566962.0391
2026
4693822.1250
9567091.6250
2027
4693846.1250
9567130.7500
2028
4693846.9141
9567132.1641
2029
4693839.2891
9567145.6641
2030
4693827.3750
9567184.0000
2031
4693718.5000
9567411.2500
2032
4693684.0627
9567472.9141
2033
4693621.3750
9567585.1641
2034
4693596.2891
9567670.1641
2035
4693577.7891
9567706.1641
2036
4693555.5000
9567743.5000
2037
4693529.2891
9567773.0000
2038
4693496.2891
9567801.8750
2039
4693463.2891
9567824.6641
2040
4693427.3750
9567847.8750
2041
4693410.3750
9567853.6250
2042
4693354.1172
9567567.9141
2043
4693381.2500
9567567.9141
2044
4693381.2500
9567467.9141
2045
4693390.9395
9567467.9141
2046
4693390.9590
9567352.4893
2047
4693345.6533
9567352.5391
2048
4693343.9922
9567311.2422
2049
4693345.5780
9567273.8499
2050
4693348.9872
9567154.9770
2051
4693314.2890
9567151.4919
2052
4693306.9137
9567151.5309
2053
4693295.1051
9566906.2216
№
Х (м)
У (м)
2054
4693252.7053
9566908.8093
2055
4693214.0000
9566596.5000
2056
4693187.3758
9566600.2699
2057
4693184.6250
9566592.0391
2058
4693187.2422
9566542.4922
2059
4693181.1250
9566472.2422
2060
4693165.4141
9566306.6641
2061
4693124.3750
9566024.2422
2062
4693122.0391
9566016.1641

С Т Р.
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
№
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171

112
4693119.7891
4693118.2891
4693113.2422
4693111.6250
4693115.4922
4693118.3750
4693119.2891
4693119.4141
4693116.1641
4693089.7891
4693089.3826
4693083.3845
4693070.1594
4693061.1250
4693047.5107
4693038.7155
4693032,6640
4693011.7769
4693007.2422
4692987.6641
4693020.4922
4693024.7422
4693031.5391
4693041.0391
4693057.7891
4693065.0391
4693068.9922
4693082.5391
4693089.9922
4693094.6250
4693098.2422
4693100.9141
4693102.2891
4693235.1250
4693339.5391
4693372.9141
4693452.2158
4693455.0498
4693445.8927
4693442.7659
4693440.2414
4693447.2397
4693458.4359
4693462.9659
Х (м)
4693469.2422
4693475.1595
4693482.6535
4693493.7628
4693502.7649
4693525.1641
4693547.6846
4693563.7891
4693585.8750
4693619.3750
4693652.7422
4693679.3614
4693685.9141
4693762.4922
4693810.9141
4693845.7891
4693883.6641
4693906.2891
4693935.1754
4693950.6783
4694060.7432

ДЪРЖАВЕН
9566010.1250
9566007.9922
9566003.4922
9565993.3750
9565991.5391
9565987.6641
9565981.7422
9565975.2422
9565948.9141
9565769.1641
9565765.5895
9565766.4278
9565665.2938
9565544.0391
9565341.9781
9565220.7017
9565130,0390
9564996.8822
9564971.7891
9564882.9922
9564832.4922
9564824.8750
9564816.1250
9564796.8750
9564786.3750
9564776.6250
9564772.9922
9564756.9141
9564747.4922
9564739.7891
9564732.6641
9564726.2891
9564719.4922
9564720.3750
9564721.0391
9564721.2422
9564721.0858
9564666.4705
9564660.8973
9564652.2895
9564586.2514
9564572.9840
9564565.9363
9564559.1573
У (м)
9564515.0391
9564442.7363
9564313.4869
9564121.8829
9564104.5033
9564099.8750
9564104.0479
9564107.5391
9564109.4922
9564114.3750
9564120.2422
9564126.5678
9564128.1250
9564139.7891
9564148.6250
9564153.3750
9564150.2422
9564143.3750
9564126.1108
9564135.7735
9564204.3750

ВЕСТНИК
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2370
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4694148.1250
4694166.0391
4694172.0391
4694188.1250
4694211.4922
4694215.0391
4694220.2422
4694234.3750
4694236.5391
4694133.7422
4694094.0391
4694179.4141
4694113.6250
4694089.0391
4694081.8750
4694026.1836
4693985.0391
4693935.5157
4693872.9382
4693869.5391
4693885.2891
4693894.2891
4693911.1836
4693924.9922
4693935.6407
4693939.7422
4693943.7422
4693945.6250
4693946.8823
4693973.7350
4694013.2594
4694057.7930

9564064.2422
9564097.9922
9564116.9141
9564155.4941
9564180.2422
9564185.6641
9564196.9141
9564210.8750
9564213.4141
9564378.2891
9564441.9141
9564495.1641
9564603.2422
9564640.6250
9564649.9141
9564691.1445
9564711.0586
9564721.8672
9564721.2267
9564751.7422
9564758.6250
9564764.1250
9564780.1641
9564797.4141
9564814.2891
9564822.0391
9564836.8750
9564881.9922
9564938.5120
9564943.7596
9564950.6534
9564958.4395

РЕШЕНИЕ № 570
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Шумен, одобрява ПУП – ПРЗ със схеми за
техническа инфраструктура: газификация, ел., ВиК,
вертикална планировка, комуникационно-транс
портна и озеленяване, в обхвата на собствеността
на дружество „Индустриален парк Шумен“ – АД,
съответстващ на одобрения от общинския съвет
предварителен ОУП на гр. Шумен.
Председател: Д. Русева
2434
РЕШЕНИЕ № 571
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6
ЗУТ и решение на Общинския експертен съ
вет – протокол № 24 от 16.VІ.2009 г., т. 9, Об
щинският съвет – гр. Шумен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Хранителен водопровод от
водоем V=500 куб. м до съществуваща шахта от
водопроводната мрежа на с. Дибич“ по Картата
на възстановената собственост на землището на
с. Дибич, община Шумен.
Председател: Д. Русева
2371
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 471
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробен
устройствен план – парцеларни планове за:
1. Трасе на подземен кабел 20 kV в поземле
ни имоти № 013086, 000182 и 013084 по КВС на
землище с. Веселиново.
2. Трасе на подземен телефонен кабел към
станция за мониторинг на радиочестотния спектър
в поземлен имот № 001010 по КВС на землище
с. Ботево през поземлени имоти № 001015 и 001009.
3. Трасе на ел.провод 20 kV в поземлен имот
№ 007093 по КВС на землище с. Ханово през
поземлен имот № 000072.
4. Трасе на ел.провод 20 kV до поземлен имот
000267/УПИ І-267 в местността Нечева могила
по КВС на землище с. Калчево.
5. Трасе на подземен кабел 20 kV в поземлени
имоти № 051063 и 051064 по КВС на землище
с. Безмер.
2582

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 17
от 8 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Горна Малина, след разглеждане на
представения доклад приема решение за одобря
ване на ПУП – ПЗ на ПИ 048014, м. Селището,
землището на с. Белопопци.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Админстративния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
2433

Председател: Ив. Младенова

22. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за битови и хигиенни
нужди. 2. Находище на минерална вода, от ко
ето се предвижда водовземането – район „Вар
ненски басейн“ – подземни води от еоценския
водоносен хоризонт с температура, по-висока от
20°С – област Варна и област Добрич – № 101
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за
водите, участък „Балчишка тузла“. 3. Системите
или съоръженията, чрез които ще се реализира
водовземането – сондаж № Тх-15х. 4. Мястото на
използване на водите, местността, администра
тивно-териториалната и териториалната единица,
кодът по единния класификатор на администра
тивно-териториалните и териториалните едини
ци – за всяко място на използване(ЕК АТТЕ):
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жилищен комплекс на територията на поземлен
имот в урбанизирана територия с идентификатор
02508.62.627 в с. к. Тузлата, гр. Балчик, ЕКАТТЕ
02508. 5. Проектните параметри на водовземането,
включително:а) количество на водите: разрешен
дебит: 0,04 l/s; разрешен годишен воден обем:
1261,4 м 3/годишно; б) понижение на водното
ниво: максималното допустимо понижение на
водното ниво в сондаж № Тх-15х самоизлив до
кота +1,85 м, което да не се променя през целия
срок на действие на разрешителното. 6. Условията,
при които би могло да се предостави правото за
използване на водите: 6.1. да упражни правото
на водовземане от сондаж № Тх-15х в обекта
на водоснабдяване не по-късно от 1 година от
началния срок на действие на разрешителното,
като не надвишава разрешения дебит и годи
шен воден обем; 6.2. да ползва минерална вода
от сондаж № Тх-15х единствено в посочения в
разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на мине
ралната вода; 6.3. да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти; 6.4. да не препятства ползването
на минерална вода от сондаж № Тх-15х по други
разрешени от министъра на околната среда и
водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в Тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. 7. Заинтересуваните могат да представят
писмени възражения и предложения в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на окол
ната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
2437
8. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите от
крива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за хидрогеоложки
проучвания; проучването ще бъде изпълнено
в палеогенски водоносен хоризонт, водно тяло
BG4G0 0 0 0 0Pg038 – порови води в па леоген
ския седиментен комплекс, в поземлен имот
№ 55871.507.414, ул. Ю. Гагарин, Перник, общи
на Перник, област Перник, при координати на
съоръженията за проучване: С 1 – географски
координати N 42° 36′ 30,3″ и Е 23° 03′ 31,5″, гео
дезически координати X 4 593 746,28 и Y 8 476
871,01 и надморска височина 700,80 м; С 2 – ге
ографски координати N 42° 36′ 29,9″ и Е 23° 03′
31,6″, геодезически координати X 4 593 736.36 и
Y 8 476 872.23 и надморска височина – 699,80 м;
цел на проучването: търсене на подземни води
и в случай на разкриване на значими водни
обеми – характеризиране на частта от водното
тяло във връзка с проектиране на съоръжение за
подземни води, предназначено за водовземане. Вид
на разрешените дейности – изучаване на лито
ложкия строеж, структурата, граничните условия,
филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт и химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води; обем на разре
шените дейности: 2 бр. проучвателни сондажа,
оборудвани като съоръжения за проучване на
подземните води, ядково сондиране, сондажно-
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геофизични изследвания, опитни водочерпения,
вземане на водни проби и анализ на химичния
състав и физико-химичните и радиологичните
свойства на подземните води Конструкция на
съоръженията за проучване. С 1 – дълбочина до
30,0 м; експлоатационно-филтрова колона от PVC
тръби с диаметър 110 мм в интервала от повърх
ността до 30,0 м, водоприемна част (филтри): PVC
тръби с диаметър 110 мм – в интервала от 6,0 до
21,0 м и от 23,0 м до 29,0 м, гравийна засипка в
интервала от 3,0 м до 30,0 м, глинест тампонаж
от 3,0 м до повърхността; С 2 – дълбочина до
10,0 м; експлоатационно-филтрова колона от
PVC тръби с диаметър 90/4 мм в интервала от
повърхността до 10,0 м, водоприемна част (филтри):
PVC тръби с диаметър 90/4 мм – в интервала от
3,0 до 9,0 м, глинест тампонаж в интервала от
1 м до повърхността. Условия, при които ще се
разреши хидрогеоложкото проучване: мерките
за предотвратяване на замърсяването на тър
сеното водно тяло да се изпълнят чрез глинест
тампонаж; провеждане на опитни водочерпения
за определяне на хидрогеоложките параметри
при установяване на водоносен хоризонт при
максимално възможния постоянен дебит и на
блюдение на пониженията и възстановяването
на водното ниво във всеки от двата сондажа;
при разкриване на значими водни количества
се допуска преоборудване на проучвателните
сондажи като съоръжения за водовземане след
издаване на разрешително за ползване на воден
обект за изграждане на съоръжения за подзем
ни води; в случай че не се разкрият усвоими
водни количества, проучвателните сондажи да
се ликвидират чрез циментация на сондажния
отвор до повърхността. Писмени възражения и
предложения от заинтересованите лица могат да
се изпращат в 14-дневен срок от обнародването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
2438
37. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите откри
ва процедура за издаване на разрешително за
ползване на р. Дунав за заустване на отпадъчни
води от обект „Канализационна система на гр.
Свищов“, Свищов, ЕКАТТЕ 65766, със заявител
Ангел Йорданов Беляков, изпълнителен дирек
тор на „Водоснабдяване и канализация – Сви
щов“ – ЕАД, Свищов, при следните параметри и
условия на разрешителното: Проектни параметри:
водоприемник: р. Дунав – трета категория; коли
чество зауствана вода (общо): Q ср.дн. 5000 м 3/
денонощие, Q год. – 1 825 000 м 3/година; мeста на
заустването: заустване № 1 – битови и дъждовни
води чрез колектор № 1 към р. Дунав, в точка
на заустване с географски координати 43°37′25,8″
СШ; 25°19′51,7″ ИД; заустване № 2 – промишле
ни, битови и дъждовни води чрез колектор № 2
към р. Дунав, в точка на заустване с географски
координати 43°37′26,7″ СШ; 25°20′37,7″ ИД; зау
стване № 3 – промишлени, битови и дъждовни
води чрез колектор № 3 към р. Дунав, в точка на
заустване с географски координати 43°37′21,3″ СШ;
25°20′59,9″ ИД; заустване № 4 – битови и дъждовни
води чрез колектор № 4 към р. Дунав, в точка
на заустване с географски координати 43°37′15,3″
СШ; 25°21′30,9″ ИД; заустване № 5 – промишле
ни, битови и дъждовни води чрез колектор № 5
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към р. Дунав, в точка на заустване с географски
координати 43°37′55,2″ СШ; 25°22′08,1″ ИД; зау
стване № 6 – битови и дъждовни води чрез ко
лектор № 6 към р. Дунав, в точка на заустване с
географски координати 43°37′04,1″ СШ; 25°22′23,1″
ИД; след въвеждане на ГПСОВ в експлоатация:
заустване – пречистени води след ГПСОВ към
р. Дунав. Място за собствен мониторинг: преди
въвеждане на ГПСОВ в експлоатация: пунктове
от 1 до 6 – на изход колектори, преди заустване
в р. Дунав; след въвеждане на ГПСОВ в експло
атация: пункт на вход ГПСОВ; пункт на изход
ГПСОВ, последна ревизионна шахта (РШ) преди
заустване в р. Дунав. Индивидуални емисионни
ограничения, както следва: активна реакция
рН – 6,0 – 9,0; неразтворени вещества – 35 мг/дм 3;
БПК 5 – 25 мг/дм 3; ХПК (бихроматна) – 125 мг/
дм 3; общ азот – 15 мг/дм 3; общ фосфор – 2 мг/дм 3;
желязо (общо) – 5 мг/дм 3; кадмий – 0,02 мг/дм 3;
олово – 0,2 мг/дм 3; арсен – 0,2 мг/дм 3; мед – 0,5
мг/дм 3; хром (шествалентен) – 0,1 мг/дм 3; ни
кел – 0,5 мг/дм 3; цинк – 10 мг/дм 3; цианиди (общо
количество) – 1,0 мг/дм 3; феноли (летливи) – 0,1
мг/дм 3; нефтопродукти – 0,5 мг/дм 3; екстрахи
руеми вещества – 5 мг/дм 3. Срок за достигане
на индивидуалните емисионни ограничения: за
показателите неразтворени вещества, БПК 5, ХПК,
общ азот и общ фосфор – до 31.ХІІ.2010 г. съглас
но изискванията на Наредба № 6 за емисионни
норми за допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани
във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.); за всич
ки останали показатели – от датата на влизане
в сила на това разрешително при спазване на
изискванията на Наредба № 7 за условията и реда
за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места
(ДВ, бр. 98 от 2000 г.). Условия за издаване на
разрешителното: 1. да се осигурят измерването и
отчитането на количеството зауствани отпадъчни
води; за начина на измерването и отчитането в
седемдневен срок да се уведоми БД – Дунавски
район, и РИОСВ – Велико Търново; 2. трайно да
се сигнализират пунктовете за собствен монито
ринг и да се осигури безопасен и постоянен дос
тъп на контролните органи до тях; географските
координати на пунктовете за мониторинг да се
предоставят на контролния орган; 3. пробонаби
рането и анализите за определяне на стойностите
на показателите при извършване на собствен
мониторинг да се извършват от акредитирана
лаборатория в съответствие с изискванията на
това разрешително за ползване на воден обект
и актуален план за собствен мониторинг; 4. ре
зултатите от провеждания собствен мониторинг
в срок до 15 дни от изготвяне на анализите да
се изпращат в Басейнова дирекция – Дунавски
район, и РИОСВ – Велико Търново, във връзка
с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и
на основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № 5 (ДВ,
бр. 44 от 2007 г.) за мониторинг на водите; 5.
преди въвеждането в редовна експлоатация на
ПСОВ всички аварийни и байпасни връзки за
заустване на непречистени отпадъчни води да
бъдат пломбирани и ползването им да става с уве
домяване на контролиращия орган при условията
на чл. 126 от Закона за водите; 6. при аварийни
случаи да се предприемат необходимите мерки в
съответствие с изискванията на чл. 131 от Зако
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на за водите; фактите по възникнали аварийни
ситуации да се отразяват в специален дневник;
7. събирането, транспортирането, съхранението
и/или обезвреждането на утайките от ПСОВ да
се извършват в съответствие с изискванията на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ,
бр. 86 от 2003 г.); 8. при използването на утайките
в селското стопанство да се спазват изискванията
на Наредбата за реда и начина за оползотворяване
на утайките от пречистването на отпадъчните
води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр.
112 от 2004 г.); 9. в пречиствателната станция да
се предвиди съоръжение за обеззаразяване на пре
чистените отпадъчни води; обеззаразяването на
отпадъчните води да се извършва при възникване
на епидемична обстановка след разпореждане от
органите на Министерството на здравеопазването;
10. около складовете за химикали и реагенти,
както и около местата за временно съхранение
на утайки от пречиствателните съоръжения,
потенциален замърсител на водоприемника, да
се предвидят необходимите обваловки или други
средства, които да не позволяват изтичането им
към водоприемника при евентуални аварии; 11.
да се преустанови заустването на непречистени
отпадъчни води в точки от 1 до 6 и да се реализира
за отпадъчните води от всички канализационни
клонове (от 1 до 6) събирането и отвеждането им
за пречистване в ГПСОВ в срок до 31.ХІІ.2010 г.
съгласно изискванията на § 4, т. 1 и § 5, т. 1 на
Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо
то съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти
(ДВ, бр. 97 от 2000 г.); 12. да се осигури разре
шително за ползване на воден обект за точката
на заустване след ГПСОВ; 13. от лице, експлоа
тиращо канализационната система на населено
то място и предоставящо нейното ползване на
други лица, да се спазват следните изисквания:
а) дружеството да актуализира сключените до
говори с абонатите си съгласно условията в това
разрешително и да се определят за всеки абонат
норми за допустимо съдържание на замърсява
щите вещества в отпадъчните води съгласно § 3
от Наредба № 7 за условията и реда за заустване
на производствени отпадъчни води в канализа
ционните системи на населените места (ДВ, бр.
98 от 2000 г.); б) копие от договорите с абонатите
да се изпраща в 14-дневен срок в БД – Дунавски
район, и РИОСВ – Велико Търново; 14. да се
спазват изискванията на чл. 123, 125, 125а, 126,
127, 130 и 131 от Закона за водите. Писмените
възражения и условия от заинтересовани лица,
при които да бъде издадено разрешителното, се
представят в Министерството на околната среда и
водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в 14-дневен
срок от обнародването на съобщението.
2439
95. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за полз
ване на воден обект: р. Дунав, за заустване на
отпадъчни води от съществуващ обект – Петролна
база „Сомовит“ – гр. Сомовит, община Гулянци,
област Плевен, ЕКАТТЕ 68045, със съответните
проектни параметри и условия за издаване на
разрешително, както следва: проектни параметри:
заустване на дъждовни и технологични площад
кови води; годишно водно количество – Qгод.
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= 424 куб. м/г.; място на заустване – р. Дунав с
географски координати СШ 43° 41′ 47,6″ и ИД 24°
46′ 58″; индивидуални емисионни ограничения,
както следва: активна реакция рН – 6,0 – 9,0;
неразтворени вещества – 50 мг/дм 3; ХПК (биохро
матна) – 150 мг/дм 3; нефтопродукти – 10 мг/дм 3;
срок за достигане на индивидуланите емисионни
ограничения – след влизане на разрешителното
в сила. Условия за издаване на разрешително: 1.
Пунктът за собствен мониторинг да е снабден с
отговарящо на нормативните изисквания сертифи
цирано измервателно устройство за количеството
на заустваните отпадъчни води. 2. Да се осигури
безопасен и постоянен достъп на контролните
органи до пункта за собствен мониторинг – ре
визионна шахта на изход каломаслоуловител. 3.
Всички байпасни и аварийни връзки за заустване
на непречистени площадкови отпадъчни води да
бъдат пломбирани и ползването им да става един
ствено и само с разрешение на контролиращия
орган при условията на чл. 126 и 131 от Закона за
водите. 4. Около складовете за химикали и гори
ва, както и около места за временно съхранение
на горива, химикали и утайки, да се предвидят
необходимите обваловки. Писмени възражения
и условия от заинтересовани, при които да бъде
издадено разрешителното, се представят в Ми
нистерството на околната среда и водите, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22, в 14-дневен срок от
обявяването на съобщението.
2499
89. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползва
не на воден обект за изграждане на съоръжение за
подземни води, за питейно-битови и промишлени
цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде
изградено в палеогенския водоносен хоризонт,
водно тяло BG2G00000Pg026 – порови води в
палеоген – еоцен Варна – Шабла, в ПИ № 000518,
м. Мъзгите, с. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, ЕК АТТЕ 32278, при географски
координати: N – 43° 14′ 24,3″ и Е – 27° 46′ 45,5″,
геодезични координати, 1970 г., Х 4689206.11; Y
9629426.17, и надморска височина 38,0 м. Про
ектни параметри на използването: дълбочина:
220,00±20 м; обсадна колона: от метални тръби
с диаметър ∅ 325 мм в интервала 0,00 – 20,00
м и задтръбна циментация в същия интервал;
експлоатационна колона: от тръби с диаметър
∅ 219 мм в интервала 0,00 – 220,00±20 м и гра
вийна засипка в интервала 220,00±20 – 50,0 м;
водоприемна част (филтри) с диаметър ∅ 219 мм
в интервала 170,00 до 210,00 м; проектен средно
денонощен дебит на водочерпене – 3,5 л/сек; про
ектен максимален дебит на водочерпене – 3,5 л/
сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 3,0 м. Дейности за проучване
на подземните води: описание на преминатите
разновидности по време на сондажните работи;
опитно водочерпене за определяне параметрите
на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с
проектния дебит и на 3 степени; извършване от
акредитирана лаборатория на пълен химичен,
радиологичен и микробиологичен анализ на
разкритите подземни води съгласно таблици А,
Б, В и Г от приложение № 1 на Наредба № 9 за
изискванията към качеството на водата, пред
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назначена за питейно-битови цели. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявя
ването в Министерството на околната среда и
водите, бул. Мария-Луиза 22.
2500
7. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за полз
ване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за водовзема
не, за осигуряване на вода за други цели, вкл.
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изгра
дено в неогенския (чокрак-каргански) водоносен
хоризонт, водно тяло BG2G000000N018 – порови
води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Ва
рна – Ботево – Батово, в поземлен имот № 000154,
м. Шейтана, в землището на с. Осеново, об
щина Аксаково, област Варна, при географски
координати: N – 43° 19′ 15,7″, и Е – 27° 59′ 53,7″,
геодезически координати: X 4698550.7550 и Y
9647014.9850, и надморска височина – 180,0 м.
При реализиране на проектното водовземане
ще бъде създадено допълнително понижение на
водното ниво в съоръжение за подземни води,
предназначено за водовземане на фирма „Виктори
Пропъртис“ – ООД – тръбен кладенец ТК-2 „Ку
рията“ до 1,25 м. Проектни параметри на ползва
нето: дълбочина на тръбния кладенец – 270±30 м,
прикриваща колона от метални тръби с диаметър
426 мм в интервала от повърхността до 65,0 м,
задтръбно циментирана по цялата дължина; екс
плоатационна филтрова колона с диаметър 219
мм в интервала от повърхността до 270±30 м,
циментация на експлоатационната колона от 70,0
м до повърхността; проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – до 1,0 л/сек; проектен
максимален дебит на водочерпене – до 1,6 л/сек;
проектно максимално допустимо понижение на
водното ниво – 12,0 м. Дейности за проучване
на подземните води: изучаване на литоложкия
строеж, структурата и филтрационните характе
ристики на водоносния хоризонт, химичния състав
и физико-химичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изучаване
на литоложкия строеж в частта от водоносния
хоризонт; опитно-филтрационните изследвания за
оценка на водообилността и за актуалния химичен
състав на подземните води в частта от водното
тяло да се изпълнят съгласно изискванията на
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на
подземните води; формираните отпадъчни води от
обекта, който се предвижда да бъде водоснабден
чрез съоръжението, ще се отведат до локална
пречиствателна станция и след пречистването
им до нормите и изискванията за заустване в
чувствителни зони ще се заустват в р. Осеновска
при географски координати на заустване: N – 43°
19′ 15,5″, и Е – 27° 59′ 58,4″. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите могат да
се изпратят в 14-дневен срок от обнародването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
2620
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 149, ал. 1 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

„Пътна инфраструктура“, София, разрешение за
строеж № РС-17 от 8.ІІІ.2010 г. за обект: Проект
„България – Транзитни пътища V“. Лот 17, ре
хабилитация на пътни участъци: път ІІ-16 „Ме
здра – Елисейна“ – от км 0+000 до км 22+544,90;
път ІІ-16 „Елисейна – Своге“ – от км 22+544,90 до
км 50 + 790,53; път ІІ-16 Своге – Нови Искър – от
км 50 + 790,53 до км 81 + 778,84. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
2411
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ
обявява, че е издал разрешение за строеж № РС-14
от 8.ІІІ.2010 г. на „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД,
за обект: ,,Сероочистваща инсталация на блокове
5 и 6 на ТЕЦ Марица-изток 2“, включващ етап 01,
етап 02 и етап 03. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
2412
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция
„Пътна инфраструктура“, София, разрешение за
строеж № РС-16 от 8.ІІІ.2010 г. за обект: Проект
„България – Транзитни пътища V“. Лот 18 І етап
на строителство: път ІІ-13 „Борован – Кнежа“
от км 44+030 до км 51+269,70; път ІІ-13 „Боро
ван – Кнежа“ от км 53+400 до км 67+300; път
ІІ-81 „Петрохански проход“ от км 50+820,08 до км
72+706,16; път ІІ-81 „Йончеви ханове – Благово“
от км 79+900 до км 86+289,51, област Враца и
Монтана. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез ди
рекция „Правна“ при МРРБ.
2413
40. – Националната художествена академия
обявява конк у рси за професори по 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства (ис
тория и теория на художественото образование
и психология на изкуството – един; графика и
композиция – един), със срок 3 месеца от обнарод
ването в „Държавен вестник“. За справки – тел.
988-17-02 – Учебно-методичен отдел.
2528
35. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, София,
обявява конкурси за: професор по 05.08.01 теат
рознание и театрално изкуство (сценичен дизайн);
доценти по: 05.08.01 театрознание и театрално
изкуство (сценична реч) – един; 05.08.03 кинозна
ние и киноизкуство (анимация – един; филмов и
телевизионен монтаж – един), всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски
108А, ет. 3, стая А 301, тел. 9231-243.
2165
58. – Военната академия „Георги С. Раковски“ – София, обявява конкурси за: цивилни
служители за доценти по: 05.02.24 организация
и управление извън сферата на материалното
производство по отрасъл публични комуникации
в сигурността и отбраната (учебни дисциплини
основи на публичните комуникации, технология
на публичните комуникации) – един; 02.21.07
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автоматизирани системи за обработка на инфор
мация и управление (учебни дисциплини инфор
мационни системи и технологии в сигурността и
отбраната, информационни системи за симулации
и компютърно подпомагани учения, интернет и
web дизайн, наблюдение и администриране на
компютърните мрежи и системи) – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; асистент по: 02.19.07 защита на на
селението и народното стопанство в критични
ситуации (учебна дисциплина защита на насе
лението и националното стопанство) – един,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите да се счита датата на завеждането
им в деловодството на Военната академия. По
отношение на кандидатите ще се извърши про
учване за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация съгласно чл. 45 от
Закона за защита на класифицираната информа
ция. Документи и справки – София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 82, тел. 922-65-12, 922-65-67.
2390
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доцент по 05.01.13
философия на културата, политиката, правото
и икономиката (макроикономическ и анализ
на публичните политики), със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.06.01 обща психология (между
културна перспектива и количествени методи
в психологията) – един; 05.01.13 философия на
културата, политиката, правото и икономиката
(публичен мениджмънт) – един; 05.04.20 германски
езици (съвременен немски език – практически
курс) – един; 05.04.17 български език (стилисти
ка – един; езикова култура и лексокология – един),
със срок 3 месеца; 01.03.26 електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя
(обща физика) – един; 01.03.05 физика на елемен
тарните частици и високите енергии (физика на
атомното ядро и елемантарните частици) – един;
05.04.11 общо и сравнително езикознание (бал
канско езикознание) – един, със срок 2 месеца;
05.01.01 история на философията (философия на
античността, средновековието и Ренесанса) – един;
01.05.05 физикохимия – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
2441
98. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: доцент по 02.20.09 индус
триална електроника (индустриална електрони
ка, електротехника) за катедра „Индустриален
мениджмънт“, със срок 3 месеца; асистенти по:
02.05.43 електроизмервателна техника (електри
чески измервания) за катедра „Основи на елек
тротехниката и електроенергетиката“ – един, със
срок 2 месеца; 05.02.24 организация и управление
извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли) за катедра „Социални нау
ки“ – един, със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: ул. Х. Димитър
4, „Научно развитие“, тел. 066/80 15 11.
2524
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за асистент по 01.05.00 химия
в сектор „Химия“ на катедра „Химия и биохи
мия, физика и биофизика“ със срок 1 месец от
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обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Ох
ридски 1, ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
2523
85. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за професор по 01.06.08 биофизика
към Катедрата по медицинска физика, биофизика
и математика със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в научния
отдел на университета, бул. Васил Априлов 15А,
тел. 602 224.
2166
140. – Геологическият институт „Страшимир
Димитров“ при БАН – София, обявява конкурси
за старши научни сътрудници II ст. по: 01.07.01
регионална геология – един; 01.07.05 минералогия
и кристалография – двама; 01.07.07 палеонтология
и стратиграфия – един; 01.07.12 инженерна геоло
гия – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, тел. 872-35-63.
2168
76. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за: старши научен
сътрудник II ст. по 02.10.09 процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология за нуждите
на лаборатория „Биохимични реактори“; научен
сътрудник по 02.10.09 процеси и апарати в химич
ната и биохимичната технология за нуждите на
лаборатория „Топло- и масообмен в газо-течни
системи“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, ет. 1, стая 102, тел.
870-42-49, Институт по инженерна химия.
2228
91. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник І ст. по 01.01.02 алгебра и теория
на числата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
2167
196. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурси за старши
научни сътрудници II ст. по: 01.03.16 физика на
плазмата и газовия разряд – един; 01.03.25 структу
ра, механични и термични свойства на кондензи
раната материя – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института, София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.
2440
125. – Институтът по физиология на растенията „М. Попов“ – БАН, София, обявява кон
курси за старши научни сътрудници II ст. по:
01.06.16 физиология на растенията – един, и по
01.06.10 биохимия – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
в канцеларията на института – тел. 872-84-80.
2170
83. – Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, София, обявява конкурс
за нуждите на секция „Лингвистика и култура“ за
старши научен сътрудник І ст. по 05.04.22 класи
чески езици със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: в Центъра
по тракология „Проф. Александър Фол“, София
1000, ул. Московска 13.
2527

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

8. – Централната лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов“ към
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 01.05.04 аналитична химия
(изследване на природни материали) за нуждите
на Химическата лаборатория със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – в канцеларията на
ЦЛМК – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 107, тел. 9797055.
2169
5. – Етнографският институт с музей при
БАН – София, обявява конкурс за старши на
учен сътрудник ІІ ст. по 05.03.14 етнография за
нуждите на секция „Българска традиционна
култура“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЕИМ – БАН, канцелария, София, ул. Московска
6А, тел. 988 42 09.
2229
149. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Георги Павлов“, София, обявява кон
курси за научни сътрудници по: 01.06.13 вирусоло
гия – двама, към секция „Вирусология и вирусни
болести по животните“; 04.03.06 патология на
животните – един, към секция „Незаразни болести
по животните“; 04.03.11 ветеринарно-санитарна
експертиза – двама, към секция „Ветеринарносанитарна експертиза; 04.03.12 епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на зараз
ните заболявания по животните – четирима, към
секция „Бактериология и бактериални болести
по животните“; секция „Вирусология и вирусни
болести по животните“ и секция „Болести по
риби, пчели и буби“ със срок 1 месец от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в деловодството на НДНИВМИ. За
справки относно конкурсите – НДНИВМИ, бул.
П. Славейков 15, тел. 952-12-77.
2373
39. – Колежът по туризъм – Благоевград, обя
вява конкурси за асистенти по: 05.02.03 народно
стопанство (вкл. регионална икономика и история
на народното стопанство) – четирима; 05.02.24
организация и управление извън сферата на ма
териалното производство (туризъм) – четирима,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за кандидатстване – според
изискванията на Закона за научните степени
и научните звания се подават в Колежа по ту
ризъм, Благоевград, ул. Брегалница 2, тел. за
връзка – 073/83-56-26.
2372
101. – Институтът по океанология – БАН,
Варна, обявява конкурси за: научен сътрудник по
01.06.11 хидробиология със срок 1 месец; старши
научен сътрудник ІІ ст. по 01.06.06 генетика – със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, Личен състав,
тел. 052/3 70 486/в. 116.
2522
3. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на гр. Сопот и с. Анево,
община Сопот, които са в Службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
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обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните могат да направят писмени искания и
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив.
2491
4. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Момчиловци и с. Чо
кмаково, община Смолян, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
2492
62. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през февруари 2010 г. са продадени следните
общински обекти: 1. помещение към трафопост,
ж. к. Надежда, до бл. 433, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, прода
дено чрез публичен търг с явно наддаване на
„Равена“ – ООД, представлявано от Иво Ата
насов Серев, за 61 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. помещение към трафопост, ж. к.
Надежда, до бл. 157 и 156, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, прода
дено чрез публичен търг с явно наддаване на
„Димана – Дембелакис“ – ООД, представлявано
от Александър Димов Дембелакис, за 65 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е осво
бодена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2436
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и режими на застрояване за преструк
туриране на жилищен комплекс „Дружба 1 – І
и ІІ част“ в граници: от север – бул. Искърско
шосе и бул. Асен Йорданов; от югозапад – бул.
Проф. Цветан Лазаров, улица по о.т. 40 – о.т. 30,
ул. Капитан Димитър Списаревски, улица по о.т.
125 – о.т. 126, улица по о.т. 126 – о.т. 320 – о.т.
321 – о.т. 68а, улица по о.т. 68а – 217г – 303а, ул.
Капитан Димитър Списаревски; от изток – бул.
Кръстьо Пастухов, който е изложен в район „Ис
кър“. Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ чрез район „Искър“.
2382
80. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за регулация и застрояване с придружаващите
го схеми и материали за ж.к. Толстой в граници:
бул. Ген. Николай Жеков, бул. Рожен, ул. Хан
Кубрат, ул. Екзарх Стефан, бул. Република. Преди
одобряване на плана за регулация и застрояване
на ж.к. Толстой от Столичния общински съвет да
се представят в район „Надежда“ предварителни
договори по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ за
случаите, когато това се изисква. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения по проекта чрез район „Надежда“.
2396
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1. – Община Аксаково, област Варна, на осно
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за техническата инфраструктура за обект:
„Водопровод“ в обхвата на масив № 42 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга по
землени имоти по КВС на землище с. Кичево:
№ 000209, 000242 и 000261 – полски пътища на
община Аксаково, и № 04299, 042100, 042101, 042109,
042110, 042111 и 042112, дължина на трасето 638.
Планът се намира в сградата на общинската ад
министрация Аксаково и всички заинтересувани
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2501
8. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на елементите на техническата инфра
структура – довеждащ водопровод от каптаж
„Извора“ и разпределителна шахта на каптаж
„Черния дол“ до резервоар 150 куб. м и връзка
с водопроводната мрежа на с. Радотина, общи
на Ботевград, Софийска област. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
2204
9. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструк
тура – външно ел. захранване на пречиствателна
станция за питейни води в имот 000141, намиращ
се в землището на с. Скравена, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
2205
2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
улична регулация (ПУР) на к. к. „Чайка“, Вар
на. Планът е изложен в Техническата служба
на район „Приморски“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до община Варна чрез
район „Приморски“.
2391
5. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична
регулация (ПУР) на СО „Планова“, Варна. Пла
нът е изложен в Техническата служба на район
„Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Варна чрез район „Младост“.
2392

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

3. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
улична регулация (ПУР) на СО „Зеленика“, Ва
рна. Планът е изложен в Техническата служба
на район „Аспарухово“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до община Варна чрез
район „Аспарухово“.
2393
4. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична
регулация (ПУР) на СО „Сълзица“, Варна. Пла
нът е изложен в Техническата служба на район
„Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Варна чрез район „Младост“.
2394
33. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частичен подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ № 003068
от местността Край село, землище на с. Шереметя,
и парцеларен план на трасета на ел. кабел 20 kV
и водопровод за питейни нужди за захранване на
ПИ № 003068 от местността Край село, землище
на с. Шереметя, община Велико Търново, който
се намира в общинската администрация, стая 516.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2415
6. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за спе
циализиран ПУП за „Развитие на „Мини Мари
ца-изток“ – ЕАД, в обхвата на рудник „Трояново
3“ – обект 3, за част от землищата на с. Мъдрец,
с. Главан и с. Помощник с обща площ 6812 дка.
Проектът е изложен в сградата на Общинската
администрация – Гълъбово, ул. Цар Симеон
Велики 59, ет. 2, стая 5. В едномесечен срок от
обнародването заинтересуваните по чл. 128, ал. 5
и чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
2430
4. – Община Ивайловград, област Хасково, на
основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава,
че проектосписъкът на окончателния списък на
граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове е изложен на информационното табло
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника и чл. 93,
ал. 3 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс списъкът подлежи на
обжалване пред кмета на общината.
2428
7. – Община Никопол на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ е
изложен на информационното табло в сградата
на Общинската администрация – гр. Никопол. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
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подлежи на обжалване по реда на АПК пред кмета
на общината в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2496
2. – Община Перник на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правои
мащите жилищноспестовни вложители, подали
молби-декларации в определения от комисията
срок до 31.ХІІ.2009 г., е изложен в общината,
ет. 4. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът може да бъде обжалван по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
2398
5. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване – кабел
НН от ТП „Борса“ до имот 100037, м. Германско
летище 1, с. Кърналово, за присъединяване на
обект: „Зеленчукова борса на производителя с ма
газин и земеделска аптека“. Трасето и сервитутите,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 000538, 000342, 000533 – землище с. Кърналово.
Проектът се намира в сградата на кметство с.
Кърналово, община Петрич. В едномесечен срок
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2281
142. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпил
за разглеждане и е изготвен парцеларен план във
връзка с реализиране на обект: „Реконструкция на
същестуваща ВЛ 20 kV „Ягодово“, землище на с.
Ягодово, пресичане на проектна жп линия на км
166+341“. Засегнати имоти и площи за отчужда
ване са: 87240.000.258 (полски път) и 87240.000.268
(полски път). Проектът се намира в Общинската
администрация – община „Родопи“, и може да се
разгледа всеки работен ден. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по посочения проект за парцеларен план
до общинската администрация.
2395
3. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинте
ресуваните, че общинският експертен съвет при
Община Приморско с решение по т. 4 от протокол
№ 1 от 28.І.2010 г. е приел подробен устройствен
план (ПРЗ) за поземлени имоти с идентифи
катори ПИ 10731.501.153, ПИ 10731.106.27, ПИ
10731.106.28, ПИ 10731.106.29, ПИ 10731.501.152, ПИ
10731.106.620, ПИ 10731.501.619, ПИ 10731.501.426 и
ПИ 10731.106.34 по КК на с. Веселие, обособени
в кв. 47 и 48 по плана на с. Веселие. Проектът
се съхранява в дирекция „УТ“ и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересуваните
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от полу
чаване на съобщението недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
2429
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4. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парце
ларен план за обекти: 1. трасета на подземни
електропроводи – средно напрежение (СН) и
ниско напрежение (НН) от нов железнорешетъ
чен стълб, в поземлен имот № 000834 (стопански
двор на с. Алино) до поземлени имоти № 282008,
№ 282009, № 282011, 282014, № 301003, № 301004,
№ 301006 и № 301008 в местността Пчелини дупки,
поземлени имоти № 303003 и № 303015 в мест
ността Вучина падина и поземлен имот № 280003
в местността Хмело – всички в землището на с.
Алино; 2. трасе на довеждащ водопровод от улица
с о.т. 154-155 по регулационния план на с. Алино,
община Самоков, до поземлени имоти № 280003
в местността Хмело и № 301003 в местността
Пчелини дупки в землището на с. Алино, общи
на Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени искания и възражения до общинската
администрация, Самоков.
2594
2. – Община Сандански на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на заинтересу
ваните притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове, че изготвеният проектосписък
за 2010 г. по групи жилищноспестовни влогове е
изложен на таблото в партера на общинската ад
министрация, гр. Сандански. На основание чл. 6,
ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът може да бъде
обжалван по реда на Административнопроцесу
алния кодекс в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
2399
7. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен ел. кабел средно напрежение за фотовол
таична централа в ПИ 008055, местност Чокура,
землище с. Крушаре, община Сливен. Проектът е
изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2397
129. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 148, ал. 3, чл. 152, ал. 1
и чл. 149, ал. 4 ЗУТ комплексен доклад за оценка
на съответствието на инвестиционен проект със
съществените изисквания към строежите, изгот
вен от „Булмон – 99“ – ЕООД, София, и одобрен
инвестиционен проект по чл. 145, ал. 2 ЗУТ е
издал разрешение за строеж № 2 от 8.ІІІ.2010 г.
на „НЕК“ – А Д, „Елек т роенериен системен
оператор“ – ЕАД, за строеж втора категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ и
чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 30.VІІ.2003 г.:
„ВЛ 110 kV „Гълъбец”: подобект ВЛ 110 kV п/
ст „Столник“ – п/ст „Априлово“. На основание
чл. 215 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2364
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36. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 148, ал. 3, чл. 149, ал. 4
и чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен доклад за оцен
ка на съответствието на инвестиционен проект
със съществените изисквания към строежите,
изготвен от „Булмон – 99“ – ЕООД, Софи я,
и одобрен инвестиционен проект по чл. 145,
ал. 2 ЗУТ е издал разрешение за строеж № 1 от
8.ІІІ.2010 г. на „НЕК“ – АД, „Електроенериен
системен оператор“ – ЕА Д, за строеж втора
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква
„б“ ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от
30.VІІ.2003 г.: „Ремонт на ВЛ 110 kV „Кашана“
в участъка от ст. № 44 до п/ст „Елаците“ – ІІІ
етап“. На основание чл. 215 ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – София област, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2365
29. – Община Троян, област Ловеч, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцела
рен план на трасе за ел. захранване на приемнопредавателна станция на „БТК“ – АД, VT 5427-F“
в поземлен имот с идентификатор 81476.168.32,
местност Бъково, по кадастралната карта на с.
Чифлик, община Троян. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните могат да направят писмени възра
жения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на община Троян, ет. 2, стая № 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
2497
12. – Община Венец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: Път
І-7 Силистра – Шумен Лот 2.3 от км 55+535 до
км 107+660, землища на с. Изгрев и с. Осеновец,
община Венец. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок от 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се за
познаят с проекта в община Венец и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2567

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Държавно горско стопанство „Само
ков“ – Самоков, чрез управителя и представляващ
същото Антон Петров Попов, с която се оспорва
разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за данък върху добавената
стойност (ППЗДДС), по което е образувано ад
министративно дело № 3414/2010 г. по описа на
Върховния административен съд.
2554
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че по
жалба от Грети Йосиф Алексова в качеството є
на кмет на Община Бобов дол срещу Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията на
община Бобов дол за 2010 г., приета с решение
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№ 215, взето с протокол № 21 от 18.ХІІ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Бобов дол, е образу
вано административно дело № 41/2010. Делото
е насрочено за 16.ІV.2010 г. от 11 ч.
2481
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че по протест на прокурор
при Районна прокуратура – гр. Дупница, и по
жалба на кмета на Община Бобов дол срещу
чл. 5, ал. 1, т. 23, чл. 13, ал. 3, чл. 14, ал. 5,
чл. 14а, 16, 20 и чл. 35, ал. 2 и 3 от Правилника
за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация е образувано
административно дело № 68/2010, насрочено за
16.ІV.2010 г. от 11 ч.
2648
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съ
общава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 5 на Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с
протокол № 2 от 21.І.2010 г., изменено с Решение
№ 43 на Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с
протокол № 4 от 23.ІІ.2010 г., по което е образу
вано адм. дело № 456/2010 на Административния
съд – Пловдив, ІІІ отделение, ІХ състав. Делото
е насрочено за 26.ІV.2010 г. в 11,30 ч.
2647
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъ
пило оспорване на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 16 за определянето
и администрирането на местни такси, цени на
услуги и права на територията на община Русе,
прието с Решение № 785 по протокол № 37 от
28.І.2010 г. на ОбС – гр. Русе, по което оспорване
е образувано адм. дело № 114/2010 по описа на
Административния съд – Русе, 6-и състав, насро
чено за 28.ІV.2010 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна
по делото е Светослав Стефанов Михов от Русе.
2503
Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във връзка с
чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 174/2010 по описа
на съда със страни: оспорващ – „Финтех“ – ООД,
София, и ответник – Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, което е насрочено за разглеждане
на 27.ІV.2010 г. от 14,30 ч. и което е с предмет
на оспорване: разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци и такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин, приета с
Решение 468 по протокол 20 от 18.ХІІ.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2480
Сливенският окръжен съд, I състав, призовава
Коста Михайлов Ташев с последен адрес София,
ж.к. Сухата река, бл. 120, вх. Г, ет. 6, ап. 87, да се
яви в съда на 26.V.2010 г. в 9 ч. като жалбопода
тел по адм.д. № 691/99 по описа на Сливенския
окръжен съд, заведено от Георги Костов Ташев
и Михаил Костов Ташев от Сливен, с правно
основание чл. 4 ЗВСНОИ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ
и ЗС. Жалбоподателят да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2555
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 674 ТЗ обявява, че с определение № 28 от
9.III.2010 г. по т.д. № 20/2010 насрочва откри
то съдебно заседание на кредиторите на „Аг
рофрукт“ – ООД (в несъстоятелност), Търговище,
на 12.IV.2010 г. в 10,30 ч. за отмяна на решенията
на общото събрание на кредиторите от 4.II.2010 г.
поради съществено нарушаване на интересите
на кредиторите.
2305
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Тат у м А лвин Янг, г ра ж данин на
Канада, роден на 6.V.1983 г. в гр. Гранд Пери,
Алберта, Канада, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 4.VІ.2010 г. в 15 ч. като ответник по гр. д.
№ 419/2010, заведено от Анна Иванова Атанасо
ва-Янг, за иск по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2650
Софийският районен съд, III гр. отделение,
85 състав, по гр.д. № 15537/2009, образувано по
реда на чл. 560 – 568 ГПК по молба на „Провими
Холдинг“ – Б.В., кани държателя на временно
удостоверение № 1 от 28.Х.1998 г., издадено от
„Провими – Вианд“ – А Д, ЕИК 112104342, за
1314 налични поименни акции с право на глас
от капитала на „Провими – Вианд“ – АД, ЕИК
112104342, всяка с номинална стойност 100 лв.,
с о б с т вено с т на „Пр ови м и Хол д и н г“ – Б.В.
(дружество с ограничена отговорност), досие
№ 24131527 на Търговско-промишлена кама
ра, Ротердам, да заяви по делото правата си
върху това временно удостоверение най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
13.V.2010 г. в 14 ч., когато ще се разгледа молбата
на „Провими Холдинг“ – Б.В., за обезсилване
на това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания по
гореописаната ценна книга. Насрочва делото в
открито съдебно заседание на 13.V.2010 г. в 14 ч.,
за когато да се призове молителят „Провими
Холдинг“ – Б.В.
2508
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Иван Валериев Недялков с последен
постоянен адрес София, ул. Княз Ал. Дондуков 5,
вх. Г, ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на бул. Драган Цанков 6 на 19.V.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 19173/2007,
заведено от Гецо Петров Иванов и др. Ответни
кът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2505
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Виктор Валентинов Модев с после
ден постоянен адрес София, бул. Цариградско
шосе, бл. 30, вх. Б, ап. 5, сега с неизвестен ад
рес, да се яви в съда на бул. Драган Цанков 6
на 19.V.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 19173/2007, заведено от Гецо Петров Иванов
и др. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2506
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Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Валерий Иванов Недялков с последен
постоянен адрес София, ж. к. Гео Милев 251А,
вх. 1, ет. 12, ап. 45, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на бул. Драган Цанков 6 на 19.V.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 19173/2007,
заведено от Гецо Петров Иванов и др. Ответни
кът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2507
Софийският районен съд, 63 състав, призо
вава Христина Атанасова Трифонова с последен
постоянен адрес София, ул. Враня 105, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VІ.2010 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр. д. № 3378/2006,
заведено от Борислава Николова Атанасова, за
делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2504
Софийският районен съд, І ГО, 32 състав,
призовава Василка Живкова Тодоровска с по
следен адрес София, бул. Янко Сакъзов 14, ет. 1,
надпартерен, Лесли Джон Макхейг с последен
адрес София, бул. Янко Сакъзов 14, и Майкъл
Васил Макхейг с последен адрес София, бул. Янко
Сакъзов 14, сега с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 13.V.2010 г. в 13,30 ч. като ответници по
гр. д. № 3607/2006, заведено от Владимир Мето
диев Живков. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2649
Те т евенск и я т ра йонен с ъд, г р. колег и я,
призовава Димит рий Юриевич Филиппов с
последен адрес област Ловеч, община Тетевен,
гр. Тетевен, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 29.ІV. 2010 г. в 11 ч. като ответник по
гр.д. № 72/2010, заведено от Дирекция „Социално
подпомагане“ – Тетевен. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2479
Пловдивският окръжен съд, исково граж
данско отделение, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 127/2010, І гр.с., по мотивирано искане на Коми
сията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност против Костадин Александров
Димитров и Милка Ненкова Димитрова – двамата
от Пловдив, ул. Пазарище 1, ет. 7, ап. 30, с което
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД се иска
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 393 864 лв., а именно:
На основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД от Костадин Александров
Димитров и Милка Ненкова Димитрова: дворно
място от 600 кв. м, съставляващо парцел ІІІ1256 от кв. 73 по плана на с. Труд, при граници:
улица, канал Тодор Димитров Колев, придобито
с нотариален акт № 34 от 24.Х.1994 г., том 47,
дело № 13751/94, ведно с построена двуетажна
къща с РЗП, включваща обслужващите части, от
300 кв. м, видно от Разрешение за строеж № 96
от 18.IV.1995 г. и Договор № ВЗ за контрол при
изпълнение на строителството от 12.IV.1995 г.;
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застроено дворно място, намиращо се в с. Цар
Калоян, община „Родопи“, област Пловдив, със
тавляващо парцел кадастрален № 54-нов в мест
ност „Шанкени череши“ с площ 586 кв. м, ведно
с построената в същото място масивна сграда,
състояща се от един етаж със застроена площ
40 кв. м, трайни насаждения и подобрения, при
граници: от изток – парцел 51, от запад – парцел
№ 53, от север – Димитър Тодоров, от юг – поляна,
придобито с нотариален акт № 46 от 16.VII.1999 г.,
том 5, рег. № 3597, дело № 1151/1999 (Служба по
вписвания, вх. рег. № 8840 от 16.VII.1999 г., акт
№ 127, т. 26, д. № 6452/99); магазин № 5 на първи
партерен етаж в сграда, с площ 54,50 кв. м, състоящ
се от търговско помещение, склад, кухненски бокс
и санитарен възел, при граници: от север – бул.
Дунав, от юг – коридор, от изток – магазин № 4,
от запад – магазин № 6, както и 0,553 % ид.ч. от
общите части и от правото на строеж на сградата,
който магазин съгласно проект за изменение на
одобрения комплексен проект за инвестиционна
инициатива от 20.XII.2004 г. и съгласно удосто
верение № 483 от 23.VIII.2005 г. на дружество за
строителен надзор „Консултантска инженерна
група“ – ООД, е с площ 49,69 кв. м, при граници
за магазина: от север – бул. Дунав, от юг – кори
дор, от изток – магазин № 4, от запад – магазин
№ 6, намиращ се в построената в поземлен имот
№ 48, с площ 2155 кв. м, за който е отреден УПИ
І-48, жилищно и обществено застрояване, в кв.
617 по плана на V градска част на Пловдив, бул.
Дунав 66, при граници на имота: бул. Дунав, ул.
Николай Хайтов, ул. Стоил войвода, УПИ ІХ-45,
УПИ ІІ-47 и УПИ Х – обществено обслужване,
и девететажна жилищна сграда с магазини,
придобит с нотариален акт № 31 от 27.IX.2006 г.,
том 5, рег. № 10308, дело № 779 (Служба по
вписвания, вх. рег. № 26542 от 27.IX.2006 г., акт
№ 177, т. 91, д. № 21033/2006); лек автомобил,
марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рама
№ WVWZZZ3AZTE015716, светлосив, с регистра
ционен № РВ4673ММ, придобит на 25.VI.1997 г.;
товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Тран
зит“, с рама № WF0VXXGBVVKA34206, бял, с
регистрационен номер РВ4427ММ, придобит на
17.XI.1997 г.; товарен автомобил, марка „Форд“,
модел „Транзит“, с рама № GBVVAK486780, оран
жев, с регистрационен № РВ4678ММ, придобит на
23.III.2006 г.; лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „С320 ЦДИ“, с рама № WDB2200261A142863,
светлосив металик, с регистрационен № РВ2255ВА,
придобит на 25.VIII.2006 г. На основание чл. 9 и 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Костадин
Александров Димитров и Милка Ненкова Дими
трова: сумата 26 885 лв., представляваща левовата
равностойност по пазарни цени от продажбата на
апартамент № 25 в Пловдив, ул. Петко войвода 10,
бл. Е-207, ет. 4, вх. А, ж.к. Христо Ботев – север,
състоящ се от три стаи и кухня, със застроена
площ 80 кв. м, при граници: ап. 26 на Димитро
ви, отгоре – ап. 33 на Канева, отдолу – ап. 17 на
Димитров, ведно с избено помещение № 2, при
граници: мазе 1 на Канева, мазе 3 на Христос
кови, както и 2,77 % ид.ч. от общите части на
сградата, отчужден с нотариален акт № 186 от
6.XI.2002 г., том. 6, рег. № ІІ-5015, дело № 691/2002;
сумата 5052 лв., представляваща левовата равнос
тойност по пазарни цени от продажбата на лек
автомобил, марка „Опел“, модел „Фронтера“, с
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рама № SED53MWL4PV551723, черен, с регистра
ционен № РВ4671ММ, отчужден на 21.I.2009 г.;
сумата 1709 лв., представляваща левовата рав
ностойност по пазарни цени от продажбата на
лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, с
рама № GBVZAD540650, жълт, с регистрационен
№ РВ2308КК, отчужден на 28.Х.2002 г.; сумата
23 216 лв., представляваща левовата равнос
тойност по пазарни цени от продажбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С350 Т Д“,
с рама № WDB1401341A181039, черен, с регистра
ционен № РВ9669НН, отчужден на 5.VIII.2005 г.;
сумата 24 115 лв., представляваща левовата рав
ностойност по пазарни цени от продажбата на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц220
ЦДИ“, с рама № WDB203006A060991, светлосив
металик, с регистрационен № РВ5859АН, отчуж
ден на 25.VIII.2006 г.; сумата 1808 лв., представля
ваща левовата равностойност по пазарни цени от
продажбата на товарен автомобил, марка „Рено“,
модел „Мастер ТЗ5“, с рама № VF1FB30A508701775,
бял, с регистрационен № РВ5241ВР, отчужден на
9.I.2008 г. В случай че съдът не уважи иска по
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарната
стойност на отчужденото МПС, то при условията
на евентуалност e предявeн иск с цена, изчис
лена въз основа на стойността, обективирана
в нотариалния акт и договорите за покупкопродажба, както следва: сумата 20 092,30 лв. от
продажбата на апартамент № 25 в Пловдив, ул.
Петко войвода 10, бл. Е-207, ет. 4, вх. А, ж.к.
Христо Ботев – север, състоящ се от три стаи и
кухня, със застроена площ 80 кв. м, при граници:
ап. 26 на Димитрови, отгоре – ап. 33 на Канева,
отдолу – ап. 17 на Димитров, ведно с избено
помещение № 2, при граници: мазе № 1 на Ка
нева, мазе № 3 на Христоскови, както и 2,77 %
ид.ч. от общите части на сградата, отчужден с
нотариален акт № 186 от 6.XI.2002 г., том. 6, рег.
№ ІІ-5015, дело № 691/2002; сумата 500 лв. от
продажбата на лек автомобил, марка „Опел“, мо
дел „Фронтера“, с рама № SED53MWL4PV551723,
черен, с регистрационен № PB4671ММ, отчужден
на 21.I.2009 г.; сумата 500 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“,
с рама № GBVZAD540650, жълт, с регистраци
онен № РВ2308КК, отчужден на 28.Х.2002 г.;
сумата 3000 лв. от продажбата на лек автомо
бил, марка „Мерцедес“, модел „С350 ТД“, с рама
№ WDB1401341A181039, черен, с регистрационен
№ РВ9669НН, отчужден на 5.VIII.2005 г.; сума
та 1700 лв. от продажбата на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел Ц220 ЦДИ“, с рама
№ W DB2030 061 A060991, светлосив мета лик,
с регистрационен № PВ5859АН, отчужден на
25.VIII.2006 г.; сумата 1000 лв. от продажбата на
товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Мастер
Т35“, с рама № VF1FB30A508701775, бял, с регис
трационен № РВ5241ВР, отчужден на 9.I.2008 г.
Всички заинтересувани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД в едномесечен
срок преди датата на първото съдебно заседание,
което ще се проведе на 14.VII.2010 г. от 13,30 ч.
в Окръжен съд – Пловдив, съдебна палата, бул.
Шести септември 167.
2509
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04497/2007 вписва дружество с ограниче
на отговорност „Съни 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 50,
вх. 2 , ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки на
пътници и товари в страната и чужбина, складо
ви сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски услуги, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
лизинг, строително-монтажни работи и търговски
сделки със строителни материали. Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стоян Милев Петков, Недялко
Блажев Недялков и Живко Иванов Фортунов
заедно и поотделно.
51551
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04483/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Форос еко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Одрин 17, и с предмет на дейност: проектиране и
строителство на сгради и съоръжения, строителномонтажни и технически услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, хотелиерство и ресторантьорство, турис
тическа и туроператорска дейност, мениджмънт,
маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина, внос,
износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
участие в национални и международни проекти
и програми и всяка друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 100 000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Димо Петров Петров.
51552
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 04380/2007 вписва едно
лично дружество с ограничена отговорност „Дива
77“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 44, вх. 4, ет. 3, ап. 10,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лизингови сделки, сделки с
интелектуална собственост, външнотърговски
сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в об
ластта на вътрешния и международния туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, туристическо
агентство и туроператорски сделки, рекламни и
рекламно-информационни сделки, сделки в об
ластта на вътрешния и международния транспорт
на физически лица и товари и в таксиметровия
транспорт, производство и продажба на телефонни
апарати, аксесоари и други принадлежности за
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тях, сделки в областта на фризьорство, козмети
ка, масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика,
гримьорство и перукерство. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Надя
Веселинова Дачева.
51553
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04426/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Съни бийч интерн“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление м.с. Черно море, ул. Лиляна
Димитрова 7, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, вкл.
всички видове резервни части и принадлежности
за пътни превозни средства, както и на живи
декоративни риби и храна за тях, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и складови сделки, превозни сделки,
уреждащи превоза на пътници и товари на бъл
гарски и чуждестранни физически и юридически
лица на територията на Република България и в
международно съобщение, автосервизни услуги,
туристически, рекламни, хотелиерски сделки
(извън дома), консултантски, програмни и им
пресарски услуги, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
експорт, импорт, реекспорт и транзит на стоки,
митническо агентиране, покупка, проектиране,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Мария Жанет Гумпрехт.
51554
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5902/91 вписа промени за „Резисто
ри“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Георги Христов Когелов, Николай
Любенов Николов и Георги Димитров Георги
ев; вписва нов съвет на директорите в състав:
Елена Станева Тодорова, Иван Стойков Стойков
и Светослав Неделчев Донев; вписва като из
пълнителен директор Елена Станева Тодорова;
допуска нов устав.
51555
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04442/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нером“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван
Вазов 14, офис 3, и с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и доставка на вътрешно обзавеждане,
търговско представителство и посредничество, вън
шнотърговски сделки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, кон
султантски или други услуги, проектиране, стро
ителство и ремонт, технически контрол и надзор
на жилищни и промишлени сгради и съоръжения,
сделки с чуждестранна валута, производство на
преработена и непреработена селскостопанска
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продукция, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собстве
ник на капитала Недим Шентюрк.
51556
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04443/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рай – Мар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 64, вх. 1, ет. 5, ап. 20, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, извършване на маркетингово
проучване и посредничество при отдаване под
наем, при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия, дейност, всички
други сделки, незабранени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представител от едноличния собственик на
капитала Мариана Георгиева Райкова.
51557
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04596/2007 вписва акционерно дружество
„Ахелой къмършъл“ – АД, със седалище и адрес
на управление Поморие, ул. Княз Борис І № 219, и
с предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на туристически обекти. Дружеството е с капитал
8 000 000 лв. разпределен в 800 поименни акции
с номинална стойност 10 000 лв. и се управлява
от съвет на директорите в състав: Вълчо Иванов
Чолаков, Мариян Николов Гьорчев и Боян Геор
гиев Бонев, и се представлява от Боян Георгиев
Бонев – изпълнителен директор.
51558
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04542/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Бритън дивелъпмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Генерал Гурко 18, ет. 3, и с предмет на дей
ност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; внос и износ на стоки; търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиер
ски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и дру
ги услуги; сделки с интелектуална собственост;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Франсис Ерик Чарлс.
51559
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04543/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Си Кей“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Г. С. Раковски
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58, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
сделки с интелектуална собственост; информаци
онни и програмни услуги; туристическа, рекламна
и консултантска дейност, търговско представител
ство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни, складови сделки; лизинг; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, както и други сделки, услуги и
дейности, за чието извършване няма изрична
нормативна забрана. Дружеството е с капитал
306 000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Красимир Иванов Кенолов.
51560
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04525/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„М.С.Д. – Агротрейд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж. к. Меден рудник,
бл. 51, вх. В, ет. 3, и с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
външнотърговски сделки, комисионни, спеди
ционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, проектиране, стро
ителство и ремонт, превоз на товари и пътници,
таксиметрови сделки, производство и търговия със
селскостопански продукции, фризьорски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Десислава Недялкова Цифондарева.
51561
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 04365/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Кристиан 95“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Айтос, ул. Хаджи Димитър 32,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: орга
низиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови от
чети, счетоводен контрол, данъчни консултации,
общоикономическ и консултации и ана лизи,
консултации в областта на инвестирането и
фирменото управление, изготвяне на експертни
оценки, финансово-счетоводни услуги, търговски
сделки, сервизни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност,
незабранена от закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Зоя Маринова Горанова.
51562
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение крикет клуб ВТУ
„Тодор Каблешков“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.IV.2010 г. в 11 ч. в София, район „Слатина“,
ул. Гео Милев 158, ВВТУ „Тодор Каблешков“, ка
тедра „Хуманитарни науки и чужди езици“, при
следния дневен ред: 1. приемане отчетния доклад
за дейността на сдружението за 2001 – 2009 г.;
2. приемане годишните счетоводни отчети за
2001 – 2009 г.; 3. избор на нов управителен съвет и
освобождаване от отговорност на стария управи
телен съвет; 4. разни. Материалите за събранието
се намират в офиса на сдружението в София,
район „Слатина“, ул. Гео Милев 158, ВВТУ „Тодор
Каблешков“, катедра „Хуманитарни науки и чужди
езици“. 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.
2575
17. – Управителният съвет на Българската
асоциация по авиационна и космическа медицина
и психология, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 10.V.2010 г.
в 10 ч. на адреса на управление – София, ул. Проф.
Джовани Горини 22, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Българската асоциация по
авиационна и космическа медицина и психология
през 2007, 2008 и 2009 г.; 2. освобождаване от
отговорност управителния съвет на асоциацията
за 2007, 2008 и 2009 г.; 3. вземане на решение за
промяна в устава на асоциацията; 4. разни.
2448
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ИТ свят БГ“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.V.2010 г.
в 10 ч. в сградата на Централна поща, София, ул.
Гурко 6, при следния дневен ред: 1. структурни
промени на сдружението; 2. приемане на правилник
за вътрешния ред; 3. промяна в устава на сдруже
нието; 4. разни. Поканват се всички членове на
общото събрание на сдружение „ИТ свят БГ“ да
участват. 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 независимо от броя на явилите се членове.
2378
12. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.V.2010 г. в
10 ч. в зала № 3 на Дома на техниката – София,
ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдруже
нието през 2009 г. и основни насоки за 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността през
2009 г.; 3. годишен финасов отчет за 2009 г.: акту
ализация на бюджета на „Клуб 9000“ за 2010 г. и
приемане бюджет за 2011 г.; определяне годишно
то възнаграждение на председателя и членовете
на управителния и контролния съвет за 2010 г.;
4. избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет.
2023
15. – Управителният съвет на Асоциация на
българските авиокомпании (АБА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 13.V.2010 г. в 14 ч.,
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в сградата на Института по въздушен транспорт,
Летище София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдруже
нието за 2009 г.; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност; 3. обсъжда
не и приемане на промени в устава на АБА; 4.
избор на управителен съвет на АБА; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на годишния счетоводен отчет на АБА за 2010 г.;
6. приемане на бюджет на асоциацията за 2010 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите.
2512
10. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на
асоциацията на редовно заседание на 13.V.2010 г.
в 13 ч. в салона на Центъра за гуми „Европа“,
София, бул. Овча купел 89, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет
на контролния съвет; 3. приемане на бюджет за
2010 г. и на насоки за работата на асоциацията;
4. освобождаване членовете на управителния
съвет и избор на нов УС; 5. освобождаване
членовете на контролния съвет и избор на нов
КС; 6. разни. Поканват се всички членове на
асоциацията. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при съ
щия дневен ред.
2016
5. – Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 15.V.2010 г. в 11 ч.
в София, Дом на културата „Средец“, ул. Кракра
2А, ХХХІІІ редовен конгрес на Радикалдемокра
тическа партия в България, като регистрацията
започва от 10 ч. в деня на събранието, а началото
на конгреса е в 11 ч., при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на РДП; 2. отчети
на проверителния съвет и на комисията по етика;
3. избор на ръководни органи; 4. приемане на
политическа декларация.
2407
54. – Централният управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква своя
пореден VІІІ конгрес на 23 и 24.VІ.2010 г. от 10 ч.
в София, бул. Цар Освободител 7, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
съюза; 2. приемане на концепция за бъдещото
развитие на съюза; 3. доклад за изменение и
допълнение на устава; 4. доклад на Централната
контролно-ревизионна комисия; 5. бюджет за
2010 г.; 6. информация за постъпили молби и
жалби до VІІІ конгрес; 7. избор на Централен
управителен съвет и Централна контролно-реви
зионна комисия; 8. приемане на решения.
2085
12. – Управителният съвет на Общински
спортен клуб „Бадминтон” – Брезово, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на
клуба на 19.V.2010 г. в 17 ч., в заседателната зала
на община Брезово, при следния дневен ред: 1.
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отчет за дейността на клуба за 2008 – 2009 г.; 2.
отчет на контролния съвет на клуба; 3. избор на
нов управителен и контролен съвет; 4. разни. 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.
2476
12. – Съветът на настоятелите на УН „Свети
Климент Охридски“ при ОУ „Свети Климент
Охридски“, Бургас, сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
12.V.2010 г. в 17,30 ч. в Бургас в сградата на ОУ
„Свети Климент Охридски“ общо събрание на
училищното настоятелство при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на СН
на сдружението; 2. приемане на нов устав на
сдружението, актуализиран и съобразен с изис
кванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов съвет на
настоятелите, на нов председател на училищното
настоятелство и нови членове; 4. други. Покан
ват се всички членове или упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2351
10. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Лебед“, Бургас, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.V.2010 г. в 10 ч. в конферентната зала на
хотел „Космос“ в Бургас при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СЛР „Лебед“, Бургас,
през 2009 г.; 2. финансов отчет на СЛР „Лебед“,
Бургас, за 2009 г.; 3. приемане на бюджет за
2010 г.; 4. приемане на програма за дейността на
СЛР „Лебед“, Бургас, за 2010 г.; 5. информация
за организационното състояние на сдружението
след промените в ЗЛОД; 6. разни.
2418
15. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в частна полза „Професор
Андрей Николов“, Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.V.2010 г. в 18,30 ч. във Враца, ул. Мито
Цветков 2, ет. 3, при следния дневен ред: 1. взе
мане на решение сдружение „Професор Андрей
Николов“, Враца, да членува в юридическо лице
с нестопанска цел в частна полза; 2. разни.
2089
14. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство – СОУ „Екзарх Антим І“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.V.2010 г. в 17 ч. в Казанлък, ул.
Климент 2, в актовата зала на училището, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. приемане отчета за дейността
на управителния съвет; 3. промяна на устава на
сдружението; 4. избиране на нов управителен
съвет; 5. приемане на програмата за дейността
на сдружението; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се от
лага с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
2094
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб „Кубрат 2007” – гр. Кубрат, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
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на 15.V.2010 г. в 10 ч. на общинския стадион
в гр. Кубрат при следния дневен ред: 1. изме
нения в устава на футболния клуб; 2. избор
на у правителен съвет; 3. освобож даване от
длъжност и от отговорност на председателя на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
2349
20. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Астрономически клуб „Вега“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 14.V.2010 г. в 17 ч. в
Астрономическата обсерватория, парк „Простор“ в
Кърджали, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на сдружението и управител
ния съвет през 2009 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и заверката
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2009 г. и одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния и контролния съвет
за дейността им през 2009 г.; 4. избор на дипломи
ран експерт-счетоводител за 2010 г.; 5. приемане
на предложените от управителния съвет основни
насоки и програми за развитие на дейността на
сдружението за 2010 г.; 6. приемане на бюджета на
сдружението за 2010 г.; 7. приемане на нови членове;
8. разни. Всички материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружение
то – Кърджали, Астрономическата обсерватория,
най-късно до датата на обнародване на поканата
за свикване на общото събрание. Регистрацията
на членовете на общото събрание се извършва от
16 до 17 ч. в мястото на провеждане на общото
събрание, като за целта те се подписват в списъ
ка на присъстващите. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
2313
10. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки дейности“, Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, т. 2 от устава на сдруже
нието свиква редовно общо събрание на 14.V.2010 г.
в 18 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 6,
при следния дневен ред: 1. цялостен отчет за
дейността на сдружението; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. избор на ръководни органи –
управителен съвет и председател; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС се отлага един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2521
10. – Управителният съвет на „Сдружение за
по-добро здраве“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.V.2010 г. в
14 ч. в ректорат 1, зала 288, ул. К л. Охридски
1, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. приемане на
нови членове и избор на управителен съвет,
председател и контролен съвет; 3. промени
в устава; 4. приемане на план за дейността
през 2010 г.; 5. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 15 ч. и
при същия дневен ред.
2344
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за устойчиво развитие, заетост и квалификация“, Рудозем, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.V.2010 г. в 14 ч. в Рудозем, ул. България 9,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за периода 2005 – 2009 г.;
2. освобождаване от длъжност и от отговорност
управителния съвет; 3. избор на управителен
съвет и председател на управителния съвет; 4.
вземане на решение за извършване на обществе
нополезна дейност от сдружението; 5. приемане на
нов устав 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.
2354
10. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Академично гребане – Локомотив“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението свиква общо събра
ние на 15.V.2010 г. в 10 ч. в сградата на спортно
у-ще „Майор Ат. Узунов“, ул. Професор Баларев 1,
Русе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. финансов отчет на УС
за приходи и разходи през 2009 г.; 3. освобожда
ване на управителния съвет от отговорност; 4.
изменение и допълнение на устава; 5. избор на
нов управителен съвет; 6. приемане нови членове
на клуба; 7. приемане на бюджета за 2010 г.; 8.
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.
2519
9. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
сдружение „Грохотен“, Своге, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 14.V.2010 г. в 16 ч. в ПГ „Велизар
Пеев” – Своге, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на сдружението за 2009 г.; 2. доклад
на контролно-ревизионната комисия за 2009 г.;
3. приемане на план-програма за дейността на
сдружението за 2010 г.; 4. разни.
2404
10. – Управителният съвет на СНЦ в обществена полза „Лайнс клуб Силистра“, Силистра, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
изборно събрание на членовете на сдружението на
12.V.2010 г. в 18 ч. в Силистра, ул. Хан Омуртаг 8,
кафе-клуб „Нотеволе“, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението за периода
1.VІІ.2009 г. – 12.V.2010 г.; 2. освобождаване на члено
ве на УС считано от 30.VІ.2010 г. и освобождаване на
досегашните членове на УС от отговорност; 3. избор
на нови членове на УС и председател (президент)
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с мандат 1.VІІ.2010 г. – 30.VІ.2011 г.; 4. освобожда
ване на членове на сдружението и приемане на
нови членове; 5. приемане на план за работата на
сдружението за периода 1.VІІ.2010 г. – 30.VІ.2011 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе на същото място след
1 час и при същия дневен ред.
2342
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Регионална асоциация на
млекопроизводителите – Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.ІV.2010 г. в 11 ч. в гр. Средец, в ул. Лиляна
Димитрова 1, зала „Младина“, при следния дне
вен ред: 1. отчетен доклад на председателя на
управителния съвет за дейността на РАМП през
мандатния период; 2. финансов отчет на предсе
дателя на контролния съвет; 3. освобождаване
на досегашния УС и КС и избор на нов УС и КС
и председател; 4. 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.
2515
30. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация Боровец“, к.к. Боровец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 12.V.2010 г. в 18 ч. в к.к. Боро
вец, хотел „Самоков“, зала „Родина“, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. промени в броя на членовете и състава на
управителния съвет; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място, при същия дневен ред в 19 ч.
2513
15. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при ОУ „Христо
Смирненски“, с. Въглен, община Аксаково, об
ласт Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на училищното настоятелство на
14.V.2010 г. в 13,30 ч. в сградата на ОУ „Христо
Смирненски“, с. Въглен, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на УС на
УН; 2. освобождаване на председателя на УС на
УН и избор на нов председател; 3. избор на нов
управителен и нов контролен съвет.
2348
Михаил Иванов Рахов – ликвидатор на СД „Ра
хов, Чолев и Еринин – Йети – 3” – в ликвидация
по ф. д. № 1927/90 на Окръжния съд – Благоев
град, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на дружеството да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
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