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ЗАКОН
за развитието на академичния състав в Република България
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените
отношения, свързани с научните степени и
академичните длъжности в Република България.
(2) Принципи за придобиване на научните
степени и заемане на академичните длъжности са:
1. автономия на висшите училища и научните
организации и свързаната с нея децентрализация
на процедурите по този закон;
2. свободен избор на научно развитие и
обективност при неговото оценяване;
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3. гарантиране на обществения интерес,
свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания, чрез въвеждане
на единни държавни изисквания и национален
контрол за тяхното спазване;
4. международно признание, обмен на
експерти и информация при провеждане на
процедурите, с оглед изграждането на единно
образователно и научноизследователско пространство.
(3) Конкретните условия и ред за придобиване
на научни степени и за заемане на академични длъжности се определят със съответните
правилници на висшите училища и научните
организации при спазване на единните държавни изисквания.
Чл. 2. (1) Академичният състав включва
заемащите академични длъжности във висшите училища и научните организации, както и
други лица по Закона за висшето образование.
(2) Научните степени са:
1. „доктор“ (научно-образователна);
2. „доктор на науките“.
(3) Академичните длъжности са:
1. „асистент“;
2. „главен асистент“;
3. „доцент“;
4. „професор“.
Чл. 3. (1) Процедурите за прием на редовни
и задочни докторанти, както и за заемане на
академични длъжности в акредитираните от
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и
специалности се откриват с решение на висшето
училище и научната организация за провеждане
на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация,
на Министерството на образованието, младежта
и науката и НАОА.
(2) Кандидатите подават документи според
изискванията на съответното висше училище
или научна организация в срок не по-кратък
от два месеца след обявлението в „Държавен
вестник“.
Чл. 4. (1) Оценяването на дисертационен
труд и на кандидатите за академични длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се
извършва от научно жури, което се утвърждава
за всяка конкретна процедура със заповед на
ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация по предложение
на факултетния, съответно научния съвет.
(2) Членовете на научното жури се избират
от Национална листа на журита по научни
области, а при възможност и по направления
и специалности. При интердисциплинарна
тема най-малко един член на журито трябва
да бъде от друга научна област, към която
дисертационният труд има отношение. Изборът
се осъществява от две обособени групи – на
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външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация.
Националната листа включва български граждани – хабилитирани лица, и чуждестранни
учени по предложение на висшите училища
или научните организации, Министерството на
образованието, младежта и науката и НАОА.
При избор на научно жури се предвижда и
един резервен член.
(3) Журито провежда своите заседания при
условия и по ред, определени с правилниците
на висшите училища и научните организации.
На първото заседание журито избира един от
членовете си за председател и проверява и
изпълнението на процедурните изисквания.
Решенията на журито и на съответния съвет
се вземат с явно гласуване и обикновено
мнозинство.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ
„ДОКТОР“ И „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“
Чл. 5. (1) Научните степени „доктор“ и
„доктор на науките“ се придобиват само във
висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в научна степен
„доктор“ от НАОА, при условията и по реда
на Закона за висшето образование.
(2) Научните степени „доктор“ и „доктор на
науките“ са безсрочни и важат на територията
на цялата страна.
(3) Придобитите в чужбина научни степени
се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при
условия и по ред, определени с правилниците
им, в съответствие с нормативните актове и
международните договори, по които Република
България е страна.
Чл. 6. (1) Научната степен „доктор“ се
придобива от лице с образователно-квалификационната степен „магистър“, защитило
дисертационен труд при условията и по реда
на този закон.
(2) Дисертационният труд се подготвя
чрез редовно обучение, задочно обучение
или самостоятелна подготовка в получила
акредитация от НАОА докторска програма
на висше училище или научна организация.
Подготовката е възможна и в дистанционна
форма на обучение.
Чл. 7. (1) Приемането на редовни и задочни
докторанти се извършва чрез конкурс, който
се провежда не по-рано от един месец след
изтичане на срока за подаване на документи
по чл. 3, ал. 2.
(2) Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в
съответната катедра, департамент или институт
проект на дисертационния труд, разработен в
основната му част, и библиография.
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(3) Зачисляването на успешно издържалите
конкурса кандидати, съответно на кандидатите
с одобрени проекти по ал. 2, се извършва с
решение на факултетен, съответно научен съвет
на висшето училище или научната организация.
Чл. 8. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по план при условията и по реда
на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна
организация.
(2) Редовната и самостоятелната форма на
обучение са с продължителност до 3 години,
а задочната и дистанционната – до 4 години.
(3) По изключение, регламентирано в
правилниците на съответното висше училище
или научна организация, срокът може да бъде
удължаван, но не повече от една година.
Чл. 9. Научното жури за защита на дисертационен труд е в състав от пет хабилитирани
лица, определени от Националната листа, като
най-малко половината са външни за висшето
училище или научната организация. Най-малко
един от членовете на журито трябва да бъде
професор.
Чл. 10. (1) Членовете на журито изготвят
две рецензии, една от които на външно лице,
и три становища. Рецензиите и становищата
задължително завършват с положителна или
отрицателна оценка.
(2) Рецензиите и становищата се изготвят
в срок до три месеца от избора на журито
и заедно с автореферата на дисертацията се
публикуват на български и английски език на
интернет страницата на висшето училище или
научната организация. Материалите се изпращат
на Министерството на образованието, младежта
и науката и НАОА.
Чл. 11. (1) В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито
провежда открито заседание за защита на
дисертацията.
(2) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три
положителни оценки, като всеки член от журито
публично обявява своята оценка.
(3) Неуспешно защитената дисертация се
връща за преработване. За връщането се уведомяват Министерството на образованието,
младежта и науката и НАОА. Ако кандидатът
желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита,
която е окончателна.
(4) Научната степен „доктор“ се придобива
от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на науките“ се придобива от лице с магистърска или
докторска степен, което е защитило дисертация
при условията на този закон.
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(2) Дисертационният труд по ал. 1 съдържа
публикувана оригинална теория, теоретично
или емпирично обобщение, решение на голям
научен или приложен проблем на равнището
на съвременната наука.
(3) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и кандидатът се зачислява
по реда на чл. 7, ал. 2 и 3.
Чл. 13. (1) Защитата на дисертационния труд
се осъществява публично пред жури от седем
хабилитирани лица, избрани от Националната
листа при условията и по реда на чл. 9, наймалко трима от които професори. Четирима са
външни лица за съответното висше училище
или научна организация.
(2) За защитата се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журито изготвят рецензии, останалите – становища. Две от рецензиите са от
професори и най-малко една рецензия – от
външно за висшето училище или научната
организация лице.
(3) Научната степен „доктор на науките“ се
придобива от деня, в който дисертационният
труд е защитен успешно.
Чл. 14. (1) Научните степени „доктор“ и
„доктор на науките“ се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище
или научна организация съгласно установения
ред, която се изпраща в тридневен срок на
Министерството на образованието, младежта
и науката за регистриране.
(2) Дипломата по ал. 1 се издава на български език, а при заявено искане от лицето
се издава и приложение на английски език.
Г л а в а

т р е т а

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ
ДЛЪЖНОСТИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 15. (1) Академичните длъжности се
откриват във висши училища и в научни организации при условията и по реда, определени
със закона и с техните правилници.
(2) Академичната длъжност се заема при
условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност,
може да участва в акредитацията само на едно
висше училище.
(3) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична
длъжност в друго висше училище или научна
организация, включително и от други европейски
държави, може да се извършва и без конкурс
и избор по решение на приемащото висше
училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им.
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(4) Във висшите училища и факултети по
изкуства и спорт за заемането на академични
длъжности може да се кандидатства със специфични за съответната област творчески и
спортни постижения.
(5) При прекратяване на трудовия договор
не по вина на хабилитираното лице се запазват
всички лични права, произтичащи от съответната академична длъжност.
Чл. 16. Лицата, заемащи академичните
длъжности, подлежат на периодично атестиране
не по-рядко от един път на 5 години.
Раздел ІІ
Заемане на академичните длъжности „асистент“
и „главен асистент“
Чл. 17. Висшите училища и научните организации могат да назначават лица на длъжност
„асистент“ на срочен трудов договор.
Чл. 18. (1) Академичната длъжност „главен
асистент“ се заема само от лице с придобита
научна степен „доктор“ в съответната научна
област.
(2) В медицинските университети или факултети и университетските болници, във висшите
училища по изкуства и спорт или факултети, във
военните висши училища, както и във висшите
училища на Министерството на вътрешните
работи длъжността „главен асистент“ може да
се заема от лица без придобита научна степен
„доктор“, когато това е предвидено в правилника на съответното висше училище.
(3) Академичната длъжност „главен асистент“
се заема въз основа на конкурс и избор.
Чл. 19. Кандидатите за участие в конкурса
подават молба за допускане и следните документи:
1. автобиография;
2. диплом за образователната и научна
степен „доктор“;
3. медицинско свидетелство;
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж по специалността,
ако има такъв;
6. списък на публикации, изобретения и
други научно-приложни разработки.
Чл. 20. (1) Конкурсът се провежда от научно
жури, което включва хабилитирани лица и се
състои от председател и четирима членове.
Двама от членовете на журито са външни за
съответното висше училище или научна организация и са включени в Националната листа
по чл. 4, ал. 2.
(2) Журито се определя не по-късно от два
месеца след обявлението в „Държавен вестник“.
Чл. 21. (1) До участие в конкурса се допускат
кандидатите, които отговарят на законовите
изисквания и на изискванията на висшето
училище или научната организация.
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(2) Всички кандидати се уведомяват писмено
за резултата от процедурата по допускане в
срок 14 дни след избиране на журито.
(3) Конкурсният изпит се провежда не покъсно от един месец от изпращане на съобщението по ал. 2.
Чл. 22. (1) Всеки член на журито оценява
кандидатите поотделно.
(2) Председателят на журито представя
обобщен доклад-заключение за резултатите от
конкурса не по-късно от 7 дни след провеждането
му до факултетния, съответно научния съвет на
висшето училище или научната организация, с
предложение за провеждане на избор.
(3) При повече от един кандидат, издържал
конкурса, журито прави мотивирано предложение за избор в доклада си до съответния съвет.
Чл. 23. (1) Факултетният, съответно научният
съвет провежда избора не по-късно от 14 дни
след предложението на журито.
(2) Кандидатите, които са се явили на конкурса, се уведомяват писмено за резултата от
конкурса и избора.
Раздел ІІІ
Заемане на академичната длъжност „доцент“
Чл. 24. (1) Академичната длъжност „доцент“
се заема от лице след придобиване на научна
степен „доктор“.
(2) Академичната длъжност „доцент“ се
заема въз основа на конкурс и избор.
(3) Конкурс за заемането на академичната
длъжност „доцент“ се открива, ако може да
се осигури съответната преподавателска или
изследователска натовареност съгласно съответния правилник на висшето училище или
научната организация.
Чл. 25. Конкурсът се провежда от научно
жури, което включва хабилитирани лица от
Националната листа по чл. 4, ал. 2 и се състои
от председател и шестима членове. Най-малко
трима от членовете на журито са външни за
съответното висше училище или научна организация и най-малко трима са професори.
Чл. 26. (1) Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и творчески постижения след защита на докторска дисертация,
както и авторска справка на научните приноси
на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само
публикации в специализирани научни издания.
(2) В 14-дневен срок след изтичане на срока
за подаване на документи научното жури определя двама рецензенти, от които поне единият
е професор. Останалите членове на журито
изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно
заключение за избор.
Чл. 27. (1) В срок до един месец преди
заключителното заседание на научното жури
на интернет страницата на съответното висше
училище или на научната организация се пуб-
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ликуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита
на докторска дисертация, както и рецензиите
и становищата на членовете на журито. Материалите се публикуват на български и на
английски език.
(2) Научното жури провежда конкурса в
срок до 6 месеца от обявлението в „Държавен
вестник“.
(3) Научното жури оценява кандидатите
според изследователската им продукция, а
при наличие – и съобразно преподавателския
им опит. Журито класира кандидатите с явно
гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета
се изготвя от председателя на научното жури и
се подписва от всички членове в 7-дневен срок.
(4) Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на „доцент“ по
предложение на научното жури. Изборът се
провежда при условия и по ред, определени с
правилника на висшето училище или научната
организация, не по-късно от един месец след
изготвяне на предложението.
Чл. 28. Избраният доцент изнася публична
академична лекция пред академичната общност в съответното висше училище или научна
организация.
Раздел ІV
Заемане на академичната длъжност „професор“
Чл. 29. (1) Академичната длъжност „професор“ се заема от лице след придобиване
на научната степен „доктор“, което представи
оригинални научноизследователски трудове,
публикации, изобретения, ръководство на докторанти и други научни и научно-приложни
разработки или творчески постижения, оценени
в съвкупност. В правилника на съответното
висше училище или научна организация могат
да се предвидят и други задължителни условия.
(2) Научното жури е в състав от седем членове – най-малко четирима от тях са професори
и най-малко трима са външни лица. Изготвят
се три рецензии и четири становища. За останалите условия и ред за заемане на научната
длъжност „професор“ се прилагат разпоредбите
на раздел ІІІ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ
Чл. 30. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката осъществява контрол за
спазването на единните държавни изисквания.
(2) За откритите и неприключили процедури
за придобиване на научна степен, както и за
заемане на академични длъжности, контролът
е само за процедурни нарушения и се осъществява чрез проверки по собствена инициатива
или сигнал на заинтересована страна.
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(3) Сигналът по ал. 2 трябва да съдържа
името и адреса на подателя, описание на нарушенията по провежданата процедура, както
и посочване на доказателствата, които ги
подкрепят. Срокът за подаване на сигнала за
участници в процедурата е три дни от узнаване
на обстоятелството, а за трети лица – 7 дни от
публикуване на информацията в „Държавен
вестник“, съответно на интернет страницата
на висшето училище и научната организация.
(4) Министърът на образованието, младежта
и науката назначава проверка и се произнася
в 14-дневен срок от получаване на сигнала.
(5) При проверката се проверява цялата
процедура, независимо от посоченото в сигнала. Проверката завършва с констатации
за редовността на всеки отделен етап на
процедурата.
Чл. 31. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката може да изисква информация и документи от висшите училища или
научните организации във връзка с контролираните процедури.
(2) В случай на констатирано нарушение
министърът на образованието, младежта и
науката или оправомощен от него заместникминистър има право да спре защитата на дисертацията, съответно конкурса или избора на
главен асистент, доцент и професор. В заповедта
за спиране се определя срок за отстраняване
на нарушението и се съобщава на висшето
училище или на научната организация.
(3) Спирането е еднократно и за срок до
един месец.
(4) Висшето училище или научната организация са длъжни да отстранят констатираните
нарушения и да представят доказателства за
това в срока по ал. 2.
(5) Процедурите за придобиване на научна
степен и за заемане на академична длъжност
се възобновяват със заповед на министъра на
образованието, младежта и науката или на
оправомощен от него заместник-министър, ако
нарушенията са отстранени.
(6) Когато министърът не издаде заповед за
възобновяване след изтичане на едномесечния
срок от спирането, процедурата може да се
възобнови от ректора на висшето училище,
съответно ръководителя на научната организация. При несъгласие министърът може да
подаде жалба по чл. 33, ал. 3 или да предложи
отнемане на акредитация пред НАОА.
Чл. 32. (1) Приключилите процедури за
придобиване на научна степен и за заемане
на академична длъжност могат да се обжалват
при допуснати съществени нарушения пред
Арбитражния съвет към НАОА. Съществени
са тези нарушения, чието действие би повлияло
на крайния резултат.
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(2) Арбитражният съвет към НАОА се съставя за всеки разглеждан спор и се състои от
четирима членове и председател.
(3) Засегнатата страна, висшето училище
или научната организация, Министерството на
образованието, младежта и науката и НАОА
избират по един арбитър, а избраните арбитри
избират председател. При избор на Арбитражен
съвет всяка една от страните представя по един
резервен член.
(4) Арбитри се избират от Националната
листа по чл. 4, ал. 2. Задължително условие е
те да не са участвали в съответната процедура
в друго качество.
(5) За председател на Арбитражния съвет
се избира юрист с най-малко 10-годишен юридически стаж, включен в Националната листа.
Чл. 33. (1) Производството пред Арбитражния
съвет започва по жалба на засегнатата страна,
подадена чрез висшето училище или научната
организация в 14-дневен срок от нейното уведомяване.
(2) Право да подадат жалба имат и други
заинтересовани страни, които не участват в
процедурата със самостоятелни права относно
нейния предмет. Жалбата се подава в 14-дневен
срок от узнаването, но не по-късно от един
месец след обявлението на интернет страницата
на висшето училище и научната организация
за приключване на процедурата.
(3) В изключителни случаи при нарушаване
на обществен интерес жалба може да подаде
министърът на образованието, младежта и науката или председателят на НАОА в двумесечен
срок от обявлението на интернет страницата
за приключване на процедурата.
(4) Ректорът на висшето училище, съответно
ръководителят на научната организация може
сам да отмени постановеното решение, след като
получи становище по жалбата от факултетния,
съответно научния съвет. В противен случай
той изпраща жалбата и цялата документация
със свое становище до НАОА в 14-дневен срок
от жалбата с препис и до Министерството на
образованието, младежта и науката.
Чл. 34. (1) В едномесечен срок от получаване
на документите по чл. 33 се избира състав на
арбитри. Същите провеждат първо заседание в
14-дневен срок след избора им, на което се разглеждат жалбата, приложената документация,
становището на висшето училище или научната
организация и становището на Министерството
на образованието, младежта и науката.
(2) Второ заседание се провежда по изключение при заявени искания за нови писмени
доказателства, които по уважителни причини не
са могли да се представят на първото заседание.
Срокът за провеждане на второто заседание е
до 14 дни след първото заседание.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(3) В 14-дневен срок след съответното заседание се насрочва заключително заседание, на
което се провежда гласуването, съобщават се
мотивите на отделните арбитри и се обявява
решението. Решението се приема с обикновено
мнозинство.
(4) С решението на Арбитражния съвет
може да се потвърди решението на висшето
училище или научната организация или да се
отмени, като се изпрати за нова процедура
от друг състав на научното жури. Повторното решение на висшите училища и научни
организации не подлежи на обжалване пред
Арбитражния съвет.
(5) Решенията на Арбитражния съвет по
този закон не подлежат на съдебен контрол.
(6) За неуредените въпроси относно арбитражната процедура, включително административно-техническата организация, такси,
разноски и други, се прилага правилникът на
Арбитражния съвет към НАОА.
Чл. 35. (1) Освобождава се от академична
длъжност лице:
1. когато бъде установено, че трудовете или
значителни части от тях, въз основа на които
е придобита научна степен или е заета академична длъжност, са написани или създадени
от другиго;
2. което е защитило дисертационен труд или
е избрано на академична длъжност в процедура, в която член на жури или на факултетен/
научен съвет е дал становище, вследствие на
извършено престъпление, установено с влязла
в сила присъда;
3. което е получило отрицателна оценка при
две последователни атестации.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се отнема
и придобитата научна степен.
(3) Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора
на висшето училище, съответно от ръководителя
на научната организация, по предложение на
факултетния/научния съвет.
(4) Министърът на образованието, младежта
и науката или засегнатата страна има право да
обжалва отнемането пред Арбитражния съвет в
30-дневен срок. Той се произнася с окончателно
решение в едномесечен срок.
(5) Член на жури по смисъла на ал. 1, т. 2
се заличава от Националната листа, като му
се отнема научната степен и се освобождава
от академична длъжност.
Чл. 36. (1) Освобождаването от академична
длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането
на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват
при атестирането на висшето училище или
научната организация, провели съответната
процедура, както и при атестирането на членовете на съответното жури, заемащи академични
длъжности.
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(2) При външните членове на журито освобождаването от академична длъжност по чл. 35,
ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен
по чл. 35, ал. 2 се отразяват и при атестирането
на висшето училище или научната организация,
към които принадлежат.
(3) Всички лични права на лицето, произтичащи от научната степен и академичната
длъжност, се смятат за отменени.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „висши училища и научни организации“
включват всички висши училища, Българската
академия на науките, Селскостопанската академия, научни организации, университетски
болници, институти и други, получили акредитация от НАОА;
2. „докторска програма“ е акредитирана
програма на висше училище или научна организация в област на висшето образование за
провеждане на обучение на докторанти.
§ 2. В съответния правилник на висшето
училище или научна организация може да се
предвиди и по-голям нечетен брой на членове
на научното жури при запазване на законоустановените съотношения.
§ 3. (1) Самостоятелните колежи не могат
да провеждат процедури за заемане на академични длъжности.
(2) Процедурите за заемане на академични
длъжности по ал. 1 се провеждат от висше
училище или научна организация, които извършват обучение в същата област на висшето
образование, въз основа на сключен договор
със съответния самостоятелен колеж.
§ 4. (1) Всички обявления в интернет страница по този закон съдържат и дата на публикуване. Датата трябва да съвпада с датата
на публикуване в „Държавен вестник“. Когато
информацията се публикува само в интернет
страница, за достоверността на съдържанието
и датата се съставя протокол, подписан от
председателя на научното жури, съответно от
факултетния или научния съвет и от поне един
кандидат в процедурата.
(2) При провеждане на процедури по този
закон, съдържащи класифицирана информация,
заседанията на съответните органи са закрити и
се прилагат изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. (1) Законът за научните степени и
научните звания (обн., ДВ, бр. 36 от 1972 г.;
изм., бр. 43 от 1975 г., бр. 12 от 1977 г., бр. 61
от 1981 г., бр. 94 от 1986 г., бр. 10 от 1990 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 28 от
1996 г. и бр. 54 от 2000 г.) се отменя.
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(2) Всички права, като заплащане, предимство при участие в конкурси и други, свързани
с научните степени и научните звания, придобити при условията и по реда на отменения
Закон за научните степени и научните звания,
се запазват.
(3) Лицата, придобили научни степени и
звания при условията и по реда на отменения
Закон за научните степени и научните звания,
запазват научните си звания и научните степени
и след като престанат да заемат научни или
академични длъжности.
§ 6. Висшите училища и научните организации са длъжни да осигурят на лицата, заварени
на длъжностите „асистент“, „старши асистент“
и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник“ ІІІ, ІІ и І степен, които не притежават
научна степен „доктор“, условия за зачисляване
за придобиване на научна степен „доктор“ в
самостоятелна подготовка.
§ 7. (1) Научните звания на членовете на
академичния състав, притежаващи научни
степени, получени съгласно отменения Закон
за научните степени и научните звания, се
заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация,
както следва:
1. „асистент“, „старши асистент“ и „главен
асистент“, съответно „научен сътрудник“ ІІІ,
ІІ и І степен“ се заменят с „главен асистент“;
2. „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ се заменят с „доцент“;
3. „професор“, съответно „старши научен
сътрудник I степен“ се заменят с „професор“.
(2) Научните звания на членовете на академичния състав, които не притежават научни
степени, получени съгласно отменения Закон
за научните степени и научните звания, се
заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация,
както следва:
1. „асистент“, „старши асистент“ и „главен
асистент“, съответно „научен сътрудник ІІІ, ІІ
и І степен“ се заменят с „асистент“;
2. „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ се заменят с „доцент“;
3. „професор“, съответно „старши научен
сътрудник I степен“ се заменят с „професор“.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 запазват трудовите си
правоотношения със съответното висше училище
или научна организация. Лицата по ал. 2, т. 1
след придобиване на научна степен „доктор“
заемат длъжността „главен асистент“ без конкурс.
§ 8. (1) Закрива се Висшата атестационна
комисия в срок до 8 месеца след влизането
в сила на закона. Специализираните научни
съвети прекратяват дейността си в 6-месечен
срок от влизането в сила на закона, като в
този срок се удължават изтеклите им мандати.
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(2) Активите, пасивите и архивът на Вис
шата атестационна комисия преминават към
Министерството на образованието, младежта
и науката.
(3) Министерският съвет в срока по ал. 1
определя ликвидационна комисия.
(4) Ликвидационната комисия извършва
ликвидацията на закритата Висша атестационна
комисия в срок три месеца от определянето є.
(5) Разходите по ликвидацията са за сметка
на утвърдените средства на закритата Висша
атестационна комисия по бюджета є, както и
по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.
(6) Правоотношенията с председателя, заместник-председателя и научния секретар, както
и с членовете на Президиума и на научните
комисии на закритата Висша атестационна
комисия се прекратяват от министър-председателя, а трудовите правоотношения с останалите
служители от администрацията на Висшата
атестационна комисия – от министъра на образованието, младежта и науката.
§ 9. (1) Откритите и неприключили към
влизането в сила на закона процедури пред
Висшата атестационна комисия се довършват
при досегашните условия и ред в срока по
§ 8, ал. 1. За открити процедури се смятат
тези, по които има избрани рецензенти или
е платена такса.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила на
закона Министерският съвет приема правилник
за неговото прилагане. В правилника се регламентират единните държавни изисквания по
смисъла на чл. 1, ал. 3, процедурите по прием
и обучение на докторанти съгласно глава втора,
нормите за преподавателска натовареност при
откриване на конкурси за хабилитирани лица
съгласно чл. 24, ал. 3 и други разпоредби по
неговото прилагане. В срока по изречение първо
Министерският съвет приема и правилника за
дейността на Арбитражния съвет.
§ 10. В едномесечен срок от влизането в
сила на правилника за прилагане на закона
висшите училища и научните организации изготвят и приемат правилници за условията и
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Правилникът
се приема от Академичния съвет на висшето
училище или от съответния ръководен орган
на научната организация.
§ 11. В тримесечен срок от влизането в сила
на закона Националната агенция за оценяване
и акредитация изготвя Национална листа на
членове на журита и арбитри.
§ 12. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г.,
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
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от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 74
и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 2 думите „старши асистент“ се
заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Академичните длъжности „асистент“,
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се
заемат при условията и по реда на Закона за
развитието на академичния състав в Република България и на правилниците на висшите
училища.“
2. Член 49 се отменя.
3. В чл. 50, ал. 2 думата „три“ се заменя с
„два“.
4. В чл. 77, ал. 3 думата „две“ се заменя с
„едно“.
5. В чл. 87, ал. 4 думите „както и с участието
в научни комисии и в Президиума на Висшата
атестационна комисия“ се заличават.
6. Навсякъде думите „Закона за научните
степени и научните звания“ се заменят със
„Закона за развитието на академичния състав
в Република България“.
§ 13. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от
2009 г.) в чл. 20 думите „Закона за научните
степени и научните звания“ се заменят със
„Закона за развитието на академичния състав
в Република България“.
§ 14. В Закона за лечебните заведения (обн.,
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88, 113 и 114
от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение
№ 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51
от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83,
102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46,
76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и
105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110
от 2008 г. и бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г.) в
чл. 80, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „които са специалисти в областта на
медицината, биологията, химията и физиката и
другите немедицински специалности“.
§ 15. В едномесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет внася
в Народното събрание проекти на закони за
изменение и допълнение на законите, чиито
разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 април 2010 г. и на 13 май 2010 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3478
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия със
задача да изясни изнесените данни за грубо
нарушаване на Конституцията и Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание при гласуването и обнародването на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите в „Държавен вестник“, бр. 22 от
2010 г., и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия със
задача да изясни изнесените данни за грубо
нарушаване на Конституцията и Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание при гласуването и обнародването на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите в „Държавен вестник“, бр. 22 от
2010 г., и поправка на същия закон в следващия
бр. 23 на „Държавен вестник“ от 2010 г.
2. Комисията се състои от 6 народни представители, от които по един представител от
всяка парламентарна група и един независим
народен представител.
3. Избира състав на комисията:
Председател: Румен Иванов Иванов.
Заместник-председател: Мая Божидарова
Манолова.
Членове: Четин Хюсеин Казак,
Петър Иванов Хлебаров,
Ваньо Евгениев Шарков,
Димитър Йорданов Чукарски.
4. Временната комисия се избира за срок
от един месец.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 13 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4275

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 28,
ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
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П О С ТА Н О В Я В А М :
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Созопол, област Бургас, включваща населените места: с. Атия, с. Вършило, с.
Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен,
гр. Созопол, с. Присад, гр. Черноморец.
2. Община Бургас, област Бургас, включваща населените места: с. Братово, с. Брястовец,
гр. Бургас, гр. Българово, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, с. Изворище, с. Маринка,
с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник, с. Твърдица, с. Черно море.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Бургас, на кмета на
община Созопол и на кмета на община Бургас.
Издаден в София на 10 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

4167

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 13 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
пристанищните такси, събирани от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от
2007 г.; изм., бр. 56 от 2007 г. и бр. 2 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В особени случаи, определени с акт на
Министерския съвет, кораби по чл. 4, ал. 9 се
освобождават от заплащане на тонажни корабни
такси и от такси за приемане и обработване
на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4168
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93

ОТ 14 МАЙ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на
ползване и сервитути върху гори и земи от
горския фонд, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2004 г.,
бр. 6 от 2005 г. и бр. 1 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се създава т. 11:
„11. оценката на щети, възникнали върху
горски имоти извън случаите, за които се
прилага Наредбата за определяне размера на
обезщетенията за щети върху гори и земи от
горския фонд (ДВ, бр. 39 от 2004 г.).“
§ 2. В чл. 2 думата „пазарни“ се заличава,
а думата „стойността“ се заменя с „цената“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Цените, стойността на щетите, размерът на обезщетенията и таксите по чл. 1 се
определят с оценка, извършена от оценител,
съгласно условията и реда на наредбата.“
§ 4. В чл. 4 се създават ал. 3 – 6:
„(3) Когато е подадено заявление за определяне размер на обезщетение, стойност на
щети, както и за продажба, замяна, промяна на
предназначението или учредяване на ограничени вещни права върху гори и земи от горския
фонд по реда на Закона за горите и срокът
на валидност на удостоверението за оценка
е изтекъл не по вина на заявителя, срокът се
удължава служебно от органа, който го е издал,
когато към датата на подаване на заявлението:
1. заявителят е представил всички изискуеми
по закона документи и същите са валидни, и
2. е изтекъл не повече от половината срок
на валидност на удостоверението за оценката
по ал. 1 и не е настъпила промяна в нормативната уредба.
(4) Удължаването на срока по ал. 3 не може
да бъде за период, по-дълъг от една година.
(5) В случаите на удължаване срока на
валидност на удостоверението за оценка по
реда на ал. 3 компетентният орган извършва
проверка на терена за състоянието на имота.
(6) Ако в хода на проверката по ал. 5 се
установи промяна в състоянието на имота,
както и когато не са налице предпоставките
за удължаване на срока по ал. 3, заявителят
изготвя за собствена сметка нова оценка на
имота.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената на земята се определя по средните цени на земята по типове месторастения
съгласно приложение № 1, периодично актуализирани от Изпълнителната агенция по горите по
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реда на чл. 30, ал. 2. За застроените площи в
горския фонд се приема типът месторастене на
земята, определен в действащия лесоустройствен
проект (ЛУП) за съответния подотдел, в който
те са разположени. Ако за съответния подотдел
не е установено месторастене, се приема това
на най-близко разположения до застроената
площ подотдел, в който по лесоустройствения
проект е определено месторастене.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената на земята на незалесените площи
в горски имот, за които не може да се определи
тип месторастене, е равна на цената на земята
на нелесопригодни площи по приложение № 1.“
3. В ал. 4 и 5 думата „стойността“ се заменя
с „цената“.
4. В ал. 6 думата „стойност“ се заменя с
„цена“.
5. В ал. 7 думите „стойности“ и „стойностите“ се заменят съответно с „цени“ и „цените“.
6. В ал. 8 думата „стойността“ се заменя с
„цената“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „стойността“ се заменя с
„цената“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Цената на отделно стоящи горски дървета и групи дървета се пресмята по цената
на дървесината съгласно приложение № 4 към
момента на оценката, без да се приспадат добивните разходи.“
§ 7. В чл. 9, ал. 2, изречение второ думата
„стойност“ се заменя с „цена“.
§ 8. В чл. 10 ал. 1 се отменя.
§ 9. В чл. 11, ал. 3 думите „на сеч“ се заличават.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Стойността на дървесината на корен в
сегашна възраст a се определя, като от приходите се приспаднат разходите за сеч, първична
обработка и извоз на дървесината.“
2. В ал. 2 думата „стойност“ се заменя с
„цена“.
3. В ал. 3 думите „счетоводството на горовладелеца“ се заменят със „счетоводни данни“.
§ 11. В чл. 14 думата „пазарна“ се заличава,
след цифрата „4“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
§ 12. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 числото „17“ се заменя с „14“.
2. В ал. 5 думата „съвременните“ се заличава.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Ако очакваемата стойност по ал. 1 е
по-ниска от разходите за създаване на насаждението, се приема, че очакваемата стойност
е равна на разходите за създаване на насаждението.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 4 думата „възрастта“ се заменя със
„сегашна възраст“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Прогнозният клас на сортиментност е
равен на класа на сортиментност в сегашната
възраст.“
3. В ал. 8 се създава изречение второ:
„При насаждения в първата половина на
турнуса се приема условно 40 на сто за прогнозна дължина на короната.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Заетостта на сечището от препятствия,
извозното разстояние и категорията на извозния
път не се променят в прогнозна възраст.“
§ 15. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Цените по ал. 1 и 2 се закръгляват до
цяло число в левове.“
§ 16. В чл. 22, ал. 3 след думите „30 години“ се добавя „и се закръглява до цяло число
в левове“.
§ 17. В глава трета се създава раздел ІV:
„Раздел ІV
Оценяване на щети, възникнали върху горски
имоти, които не са административни нарушения по Закона за горите и правилника за
прилагането му
Чл. 24а. (1) Щета е обстоятелство, в резултат
на което се намалява цената на имота.
(2) Стойността на щетата се определя като
разлика между цената на имота преди и след
настъпване на събитието, намалило цената на
имота.“
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. скици на имотите с регистър на координатите, издадени по реда на Наредба № 49
от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.)
от Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота или от Службата по
кадастър, издадени по реда на Наредба № 3 от
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални
регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.);“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. заверена от държавното горско стопанство
или от държавното ловно стопанство извадка
от картата на лесоустройствения проект, план
или програма с нанесено местоположение на
оценявания имот;
4. заверени от държавното горско стопанство
или от държавното ловно стопанство таксационни описания на подотделите, образуващи
имота.“
§ 19. В чл. 27, ал. 1 думата „Експерт“, тирето
след нея и думите „и картира“ се заличават.
§ 20. В чл. 29 думата „експерт“ и тирето
след нея се заличават.
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§ 21. В чл. 30, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. цените на земята и дървесината, средните
разходи за създаване на насаждението, средните
разходи за сеч и извоз на дървесината;“.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „стойността“ се заменя с
„цената“, а след думата „земята“ се добавя „по
приложение № 1“.
2. В ал. 3 и 4 думата „стойността“ се заменя
с „цената“.
3. В ал. 5 думите „по ал. 1 са“ се заменят
със „се определят“.
§ 23. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Оценителят изработва доклад за оценка,
който съдържа:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички документи по ал. 1 съдържат
опознавателни данни (кадастрален номер
и землище по ЕКАТТЕ, държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство,
горскостопански отдел и подотдел).“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Обяснителната записка включва целта за
изготвяне на оценката, данни за възложителя на
оценката (трите имена, адрес, БУЛСТАТ/ЕИК,
данъчен номер, упълномощен представител)
описание на обекта на оценка (местоположение,
собственика на имота), източници на използваните данни (кадастрални и горскостопански
карти, лесоустройствени и други проекти,
собствени измервания), нормативните актове
и справочни документи, използвани методи за
кубиране и сортиментиране, дата на изготвяне
на оценката. Към обяснителната записка се
прилага копие от удостоверение за завършен
курс за оценка на гори и земи от горския фонд.
(4) Към калкулацията се прилагат таксационните описания на оценяваните горски
имоти, карнети и сборни листове, съставени
при определяне на запаса и сортиментната
структура, както и всички данни, които не са
взети от приложенията на наредбата.
(5) Заключението задължително съдържа
базисната цена на имота и цената по чл. 1, за
която се извършва оценката.“
§ 24. В чл. 37, ал. 2 думата „експерт“ и
тирето след нея се заличават.
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. предлага за утвърждаване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите учебни програми;“.
2. В т. 4 и 5 думата „експерт“ и тирето след
нея се заличават.
3. Създава се т. 7:
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„7. обобщава информацията по издадените
удостоверения за оценка.“
§ 26. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Докладът по чл. 36, придружен от акт
за приемане на работата между възложителя
и оценителя, се представя от възложителя за
разглеждане в комисията по оценка чрез заявление срещу заплащане на такса, определена в
тарифа, приета от Министерския съвет.“
2. В ал. 3 думите „приемане и разглеждане“
се заменят с „разглеждане и приемане“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За разглеждане и приемане на оценки
от регионалната комисия по оценка се съставя
протокол, който се утвърждава от директора на
регионалната дирекция по горите или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен
срок от изготвяне на протокола.“
4. В ал. 5 думите „комисията по оценка“ се
заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или директорът
на регионалната дирекция по горите“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Удостоверението се изпраща на възложителя в 7-дневен срок от утвърждаване на
протокола за приемане на оценката.“
6. В ал. 7 думата „създават“ се заменя с
„поддържат“.
7. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) В случай, че оценката не е изготвена
съгласно изискванията на наредбата, регионалните комисии и централната комисия по
оценка се произнасят с мотивиран отказ по
заявлението за издаване на удостоверение за
оценка, който се предлага за утвърждаване с
протокола при условията и по реда на ал. 3 и 4.
(12) В 7-дневен срок от утвърждаване на
протокола възложителят се уведомява писмено
за отказа по ал. 11.“
§ 27. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Решението на регионалните комисии
и централната комисия по оценка за приемане
или отказ подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 28. Членове 42 – 44 се отменят.
§ 29. В чл. 45 ал. 2 се отменя.
§ 30. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Оценка на имот“ е определяне стойността на имота към определена дата. Стойност
(парична равностойност или справедлива цена)
на имота е средната му пазарна цена.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Базисна цена“ на горски имот е нормативно установена от държавата парична
равностойност на горите и земите от горския
фонд при използването им по предназначение.
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Базисните цени се определят по метода на пазарния аналог. При липса на достатъчен брой
(10 и повече) достоверни пазарни свидетелства
се прилага методът на доходната стойност
(капитализиране на очакваните чисти доходи).“
3. В т. 6 след думата „бързорастящите“ се
поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и се
добавя „на 10 години – при“.
4. Точка 12 се отменя.
5. Точка 13 се изменя така:
„13. „Надлесни дървета“ са единични дървета, по-възрастни с два или повече класа на
възраст от възрастта на основното насаждение.“
6. Точка 22 се изменя така:
„22. „Очакваема стойност“ на насаждението е доходната му стойност, изчислена при
предположението, че насаждението ще бъде
отглеждано до достигане на турнусна възраст
и отсечено при достигането є. Очакваемата
стойност е стойността му към момента на
оценката, изчислена на база бъдещи (очакваеми) приходи и разходи.“
7. В т. 23 думите „съвременни пазарни“ се
заличават.
8. Точка 26 се изменят така:
„26. „Оценител“ е физическо лице с висше
лесовъдско образование, регистрирано за оценка
на гори и земи от горския фонд при условията
и по реда на чл. 39а от Закона за горите.“
9. Точки 28 и 29 се изменят така:
„28. „Калкулация“ е част от оценителския
доклад, която съдържа всички данни и междинни резултати от оценката.
29. „Заключение“ е част от оценителския
доклад, в която се посочва резултатът от оценката (цена на имот, цена за изключване, право
на ползване или сервитути, размер на щета).“
10. В т. 34 думата „експерт“ и тирето след
нея се заличават, а думата „стойност“ се заменя
с „цена“.
11. Точка 35 се отменя.
12. Създават се т. 36 – 39:
„36. „Насаждение“ е част от гората, която е
еднородна по всички лесовъдско-таксационни
признаци.
37. „Отделно стоящи горски дървета и групи
дървета“ са тези, които не са част от насаждение
и не са гора по смисъла на Закона за горите.
38. „Турнусна възраст“ е възрастта на насаждение, навлязло в последния клас на възраст,
равен на турнуса на сечта.
39. „Горски имот“ е поземлен имот, отразен
в картата на възстановената собственост или
в кадастралната карта, чийто начин на трайно
предназначение е гора или незалесена горска
площ.“
§ 31. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
Средни стойности на земята по типове месторастения
№

И нде кс на
м е ст о ра с т е н е т о

л в ./h а

№

И н д ек с н а
м ес т о р а с т е н ет о

л в. /h а

№

И н дек с н а
м е ст о р а ст е н е т о

л в. /hа

1

M -I - 1 C D -4

2875

51

Т -I -1 C - 3

2875

101

Ю -I - 3 D -2 , 3

35 00

2

M -I - 1 C -3

2875

52

Т -I -1 D - 2

5000

102

Ю -I - 3 C - 2 ,1

25 00

3

M -I - 1 D -2 , 3

6625

53

Т -I -1 C - 2

5000

103

Ю -I - 3 B - 1 ,2

750

4

M -I - 1 C -2

5750

54

Т -I -1 B -2

3625

104

Ю -I I - 1 D - 2

35 00

5

M -I - 1 D -2

6625

55

Т -I -2 C D -2 , 3

3000

105

Ю -I I - 1 D - 2 , 3

45 00

6

M -I - 1 C -3

5000

56

Т -I -2 C - 2 , 1

2500

106

Ю -I I - 1 B C - 2 ,3

66 25

7

М -I - 1 D -2

6625

57

Т -I -2 B -1

1250

107

Ю -I I - 1 C -2

35 00

8

М -I - 1 C -2

5750

58

Т -I -2 D - 2

3000

108

Ю -I I - 1 C -2 , 3

30 00

9

М -I - 1 B -2

5750

59

Т -I -2 C - 1

2500

109

Ю -I I - 1 B -1 , 2

30 00

10

М -I - 2 D -3

3625

60

Т -I -2 C D -2 , 3

3000

110

Ю -I I - 2 C D -2

35 00

11

М -I - 2 D -2 , 3

3000

61

Т -I -2 B -1 , 2

1500

111

Ю -I I - 2 C D -3

45 00

12

М -I - 2 D -2

3000

62

Т -I -3 D - 2 ,3

3625

112

Ю -I I - 2 C -2

45 00

13

М -I - 2 D -1

2750

63

Т -I -3 C - 2 , 1

2500

113

Ю -I I - 2 B -1 , 2

30 00

14

М -I - 2 C D -2

3375

64

Т -I -3 B -1

2500

114

Ю -I I - 2 C D -2 ,3

42 50

15

М -I - 2 C -1

1250

65

Т -I -3 C D -2 , 3

3000

115

Ю -I I - 2 B -2

28 75

16

М -I - 3 D -2 , 3

3625

66

Т -I -3 B -1 , 2

1500

116

Ю -I I - 3 C D -3

42 50

17

М -I - 3 C D -2

3000

67

Т -I I -1 C D - 2 , 3

3500

117

Ю -I I - 3 B -2

28 75

18

М -I - 3 C -2

2750

68

Т -I I -1 B - 1 , 2

2875

118

Ю -I I - 3 C -3

35 00

19

М -I - 3 C -1

1375

69

Т -I I -1 B C -2 , 3

5000

119

Ю -I I - 3 B -2

28 75

20

М -I - 3 C -2 , 1

2750

70

Т -I I -1 C D - 2 , 3

3500

120

Ю -I I I -1 B C 2 ,3

18 75

21

М -I - 3 B -1 , 2

1500

71

Т -I I -1 C - 2

2875

121

М Т Ю -I C-2

25 00

22

М -I - 3 D -2

3000

72

Т -I I -1 B - 1 , 2

3000

122

М Т Ю - I A B -1

20 00

23

М -I - 3 B -1

1875

73

Т -I I -2 D - 2

5000

123

М Т Ю - I A - 0 ,1

750

24

М -I - 3 C -2 , 1

3000

74

Т -I I -2 D - 3

4250

124

М Т Ю - II C - 2

25 00

25

М -I - 3 D -2

3000

75

Т -I I -2 C - 2

3000

125

М Т Ю - II B - 1 ,2

25 00

26

М -I - 3 C -1

1875

76

Т -I I -2 C - 2 ,3

4250

126

М Т Ю - II A -0 ,1

10 00

27

М -I I -1 C - 2

3000

77

Т -I I -2 B - 1 , 2

3250

127

Т Ю -I I I C - 2 ,3

28 75

28

М -I I -1 B - 1

1500

78

Т -I I -2 C D - 2 , 3

4500

128

Т Ю -I I I A B - 1 , 2

18 75

29

М -I I -1 C D -2 , 3

3500

79

Т -I I -2 B - 2

3250

129

Т Ю -I I I A -1

10 00

30

М -I I -1 C - 2

3375

80

Т -I I -2 C - 2 ,3

3000

130

I I ,I I I A , A B - 1

31

М -I I -1 B - 1 , 2

2125

81

Т -I I -3 C D - 3

4250

131

М Т Ю - I B - 1 , 1 2 ,2

32

М -I I -1 C - 2

1875

82

Т -I I -3 C - 2

3500

132

М Т Ю - I А - 0 , A- 1

33

М -I I -1 B - 1

1875

83

Т -I I -3 B - 2

2875

133

М Т Ю - II B - 1 ,1 2 ,2

34

М -I I -2 D - 2

3500

84

Т -I I -3 C D - 2 , 3

4250

134

М Т Ю - II A -1 ,2

35

М -I I -2 C D -2 , 3

3500

85

Т -I I -3 B - 2

2875

135

М Т -I I I B - 2

25 00

36

М -I I -2 C - 2

3000

86

Т -I I I- 1 C -3

2625

136

М -I I - 1 B C - 2 ,3

42 50

37

М -I I -2 C - 3

3500

87

Т -I I I- 1 B - 2

2500

137

а нт р о п о г ен но

13 75

38

М -I I -2 B - 1 , 2

2125

88

Т -I I I- 2 B - 2 ,3

1000

138

М -I - 2 B -1

15 00

39

М -I I -3 C D -2

3500

89

Т -I I I- 2 B - 3

1500

139

М -I - 3 B C - 2

18 75

40

М -I I -3 C D -3

4250

90

Ю - I -1 C - 3

6625

140

Т - I- 2 D -2 ,3

30 00

41

М -I I -3 C - 2

3500

91

Ю - I -1 D - 2

6625

141

Т - I- 2 C D - 2

30 00

42

М -I I -3 C - 3

4250

92

Ю - I -1 C - 2

6625

142

Т - II - 1 C -1 , 2

25 00

43

М -I I -3 B - 2

3000

93

Ю - I -1 B - 2

6625

143

М Т Ю - II C - 2

30 00

44

М -I I -3 C D -3

3500

94

Ю - I -2 a ,2 D -2 ,3

3000

144

М Т Ю - II C - 2

30 00

45

М -I I -3 B - 2

3000

95

Ю - I -2 a ,2 C - 2 ,1

3000

145

М Т Ю - II B - 1 ,2

25 00

46

М -I I I- 1 C - 3

3500

96

Ю - I -2 a ,2 B - 1 ,2

1250

146

М Т Ю - II B - 1 ,2

20 00

47

М -I I I- 1 B - 2

2625

97

Ю - I -2 a ,2 D -2

3000

147

Т - I- 2 D -1

20 00

48

М -I I I- 1 C - 2 ,3

1500

98

Ю - I -2 a ,2 C - 1

2500

148

М Т Ю - I, I I B - 1 , 2

10 00

49

М -I I I- 2 B C - 2 , 3

1125

99

Ю - I -2 a ,2 C D - 2 ,3

3000

149

М Т Ю - I, I I A - 1

10 00

50

М -I I I- 2 B C - 3

1375

10 0

Ю - I -2 a ,2 C - 2

2500

150

М Т Ю - I, I I A - 1 ,2

10 00

Стойност на нелесопригодните площи – 600 лв. на хектар.“

750
20 00
750
30 00
750
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§ 32. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 7 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 7, ал. 7
Добавка според местоположение и категория
на населеното място
Местоположение и категория на населеното място

Добавка,
лв./m²

Черноморското крайбрежие зона „А“, ивица
с широчина до 100 m от брега
Черноморското крайбрежие зона „Б“, ивица с
широчина до 2 km от границата на зона „А“
Черноморското крайбрежие на разстояние
до 5 km от брега
Курортите Боровец, Пампорово и Банско
Курорти от национално значение

5

Курорти от местно значение
Землищата на гр. София и Столичната община – южна зона
Столична община – северна зона
Населени места от I категория – Варна,
Бургас и Пловдив
За останалите населени места от I категория

4

Населени места от IІ категория

3

Населени места от IІІ категория

2

Населени места от ІV категория

1,50

Населени места от V категория

1

Населени места от VІ категория

0,50

Населени места от VІІ и VІІІ категория

0

Забележки:
1. Столична община – южна зона, обхваща
землищата на гр. Банкя, с. Бистрица, с. Владая, с. Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница,
с. Иваняне, с. Кокаляне, с. Лозен, с. Мало Бучино,
с. Мърчаево, с. Панчарево и с. Плана.
2. Столична община – северна зона, обхваща
землищата на с. Балша, с. Бусманци, гр. Бухово,
с. Войняговци, с. Волуяк, с. Горни Богров, с. Доброславци, с. Долни Богров, с. Желява, с. Житен,
с. Казичене, с. Клисура, с. Кривина, с. Кубратово,
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с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Мрамор,
с. Негован, гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци и с. Яна.
3. Разстоянията до брега на Черно море се
измерват хоризонтално, от морския бряг или
крайбрежната плажна ивица до най-близката
точка на имота.
4. Курорти от национално значение са:
4.1. Курортните местности и курортите от
национално значение, определени по реда на
приложение № 3 към чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба
№ 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните
местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.;
изм. и доп., бр. 18 от 1992 г., бр. 12 от 1995 г.,
бр. 88 от 2000 г. и бр. 25 от 2002 г.);
4.2. Селищни образувания с национално значение, създадени по реда на чл. 25, т. 2 и 3 от
Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
5. Курорти от местно значение са:
5.1. Курортните местности и курортите от местно
значение, определени по реда на приложение № 3
към чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба № 14 от 1987 г.
за курортните ресурси, курортните местности и
курортите;
5.2. Селищни образувания с местно значение,
създадени по реда на чл. 25, т. 1 и 3 от Закона
за административно-териториалното устройство
на Република България.
6. Имотът се отнася към курортите от национално или местно значение, когато е включен в
границите на урбанизираните територии (населени
места и селищни образувания) с подробни устройствени планове или е разположен на разстояние
до един километър от тях, мерено хоризонтално
по въздушна линия.
7. Земи в ограничителните строителни линии на
пътищата са земите, попадащи в зоната на ограничителна строителна линия, която се разполага
от двете страни: на 50 m при автомагистралите,
на 25 m при останалите републикански пътища
и на 10 m при общинските пътища, измерена
хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя
от края (ръба) на платното за движение или на
лентата за аварийно спиране.
8. Разстоянията се измерват хоризонтално, от
най-близката точка на имота.
9. При необходимост разстоянията се определят
чрез преки геодезически измервания или измервания по кадастралните карти, създадени по Закона за
кадастъра и имотния регистър, или върху картите
на възстановената собственост, създадени по Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи и Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд.
10. За така определените разстояния се представя
удостоверение от съответната служба, разполагаща
с кадастрални данни или тахиметрична снимка от
извършени геодезически измервания, заверена от
фирмата извършител.
11. Когато имотът може да се отнесе едновременно към различните зони, избира се тази, която
дава най-висока добавка.“

§ 33. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 5,
чл. 14 и чл. 33, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 5,
чл. 14 и чл. 33, ал. 1
Цени на дървесината

Дървесен вид

СредСпеЕдра
Дребна
на
циа- строистроистроиДър
лен
телна
телна
телна
ва
сорти- дърведърведървемент
сина
сина
сина
лв./m 3

Бял бор

95

95

56

41

45

Смърч,
бяла
мура

110

110

56

41

45

Ела

105

105

56

41

45

Черен
бор

81

81

56

41

45

Бук

134

81

46

43

45

Дъб

227

105

46

45

45

Цер

47

47

41

41

45

Топола

70

55

35

30

34

Орех

252

107

46

45

46

Акация

52

52

42

37

45

Габър

81

81

46

43

45

Липа

63

63

48

30

34

Явор,
ясен,
елша

252

107

46

45

45

Върба,
бреза

62

62

30

30

34

“
§ 34. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1
Възрасти за сеч (турнуси)
Название на стопанския
клас

Възрасти за
сеч (години)

Турнус
(години)

1

2

3

ВЕСТНИК
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1

2

3

Благунов средно- и ниско- БлСрНП
бонитетен за превръщане

50

Брезов

Брз

60

Буков високобонитетен

БВ

140

Буков високобонитетен за БВП
превръщане

80

Буков нискобонитетен

100

БН

Буков средно- и нискобони- БСрНП
тетен за превръщане

50

Буков среднобонитетен

БСр

120

Бялборов високобонитетен ББВ

120

Бялборов средно- и ниско- ББСрН
бонитетен

100

Бялмуров високобонитетен БМВ

160

Бялмуров средно- и ниско- БМСрН
бонитетен

140

Върбово-тополов брегоза- ВТБ
щитен

15

Габъров

ГБР

100

Габъров високобонитетен за ГВП
превръщане

80

Габъров средно- и нискобо- ГСрНП
нитетен за превръщане

50

Горскоплоден

ГПл

50-100

Дъбов високобонитетен

ДВ

140

Зимен дъбов високобоните- ЗдВП
тен за превръщане

80

Дъбов високобонитетен за ДВСпС
специални сортименти

160

Дъбов за производство на ДК
корк

100

Дъбов средно- и нискобо- ДСрН
нитетен

120

Дъбов средно- и нискобони- ЗдСрНП
тетен за превръщане

50

Елов високобонитетен

120

ЕВ

Елов средно- и нискобо- ЕСрН
нитетен

100

За двуетажни насаждения

ДВН

120

15-20

Иглолистни култури

ИК

80

Акациев за едра дървесина АЕД

30-40

120

Акациев противоерозионен АПе

15

Иглолистно-широколистен ИШВ
високобонитетен

Благунов високобонитетен БлВП
за превръщане

80

Иглолистно-широколистен ИШСрН
средно- и нискобонитетен

100

Акациев

А
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2
Изб

10

Кестенов

Кс

100

Липов високобонитетен и ЛВ
нискобонитетен

80

Липов средно

ЛСрН

60

Нискостъблен

Н

(25 – 30)

Орехов

О

100

Реконструкция

Р

0
8

Смесен иглолистен високо- СМИВ
бонитетен

120

Смесен иглолистен средно- СМИСрН
и нискобонитетен

100

Смесен средно- и нискобо- СрНП
нитетен за превръщане

50

Смърчов високобонитетен СВ

120

Смърчов високопланински СВп

120

Смърчов средно- и ниско- ССрН
бонитетен

100

Тополов
Тополов нетипичен

Т
ТН

по инстр.
по инстр.

Тополов типичен

ТТ

по инстр.

Трепетликов

Трп

40

Церов

Ц

100

Церов високобонитетен за ЦВП
превръщане

60

Церов и с преобладание на ЦП
цер за превръщане

30

Черборов високобонитетен ЧБВ

120

Черборов средно- и ниско- ЧБСрН
бонитетен

100

Широколистен високостъб- ШВ
лен

100

Ясенов

80

Яс

С Т Р. 1 7

„Приложение № 10
към чл. 16, ал. 1 и чл. 34, ал. 1

3

Изборен

Смесен високобонитетен за ВП
превръщане
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Разходи за сеч и първична обработка на дървесината при средна трудност на сечището
Дървесни видове

Разходи за сеч и първична обработка
едра

средна дребна дърва
лв./m 3

Иглолистни

4,60

7,40

9,50

8,00

Широколистни
твърди

4,90

7,90

10,80

8,90

Широколистни
меки

3,80

5,70

8,10

6,40

“
§ 36. Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 17, ал. 1 и чл. 34, ал. 1

Разходи за извоз на дървесината при средна
трудност на пътя
Категории
дървесина

Минима- Допълнителен разлен разход за всеки килоход, лв./m 3 метър, лв./m 3. km

И гло л ис т н а ,
в т.ч.:
– едра

6,20

3,00

– средна

8,40

5,20

– дребна

8,40

5,70

– дърва

7,80

5,40

– едра

7,00

4,60

– средна

9,20

6,30

– дребна

9,20

6,80

– дърва

7,70

5,50

Широколистна, в т.ч:

При извозни разстояния до 50 m се начислява
минималният разход. При извозни разстояния
над 50 m към минималния разход се прибавя и
допълнителният разход за съответното извозно
разстояние, което е определено в km.“

§ 37. Приложение № 14 към чл. 18, ал. 3 и
чл. 34, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 14
към чл. 18, ал. 3 и чл. 34, ал. 1
Разходи за създаване на насаждения при
средна трудност на терена
Дървесни видове и произход на насажденията

Разходи,
лв./ha

Естествени насаждения

2500

същия турнус, когато няма подходящ отделен

Култури иглолистни

4100

стопански клас.“

Култури широколистни

4900

Култури от топола и горскоплодни

6600

Спътниците на основния дървесен вид имат

§ 35. Приложение № 10 към чл. 16, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1 се изменя така:

“
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§ 38. Приложение № 19 към чл. 20, ал. 2 и
чл. 30 се изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 20, ал. 2 и чл. 30

Корекционни коефициенти на зоните, обособени
за защита от урбанизация
Зона

Коефициент
Територията на черноморското край6
брежие зона „А“ с широчина 100 m
от брега
Територията на черноморското край5,5
брежие зона „Б“ с широчина до 2 km
от границата на зона „А“
Територията на черноморското край5
брежие, разположена на разстояние до
5 km от брега
Курортите Боровец, Пампорово и Бан4,5
ско
Други курорти от национално значение
4
Земи в ограничителните строителни
3
линии на пътищата
Гр. София и Столичната община – южна
2,5
част
Курорти от местно значение
2
Землищата на населени места от I ка2
тегория
Забележка.
Когато площ попада едновременно в две или
повече зони, при оценката се взема коефициентът
с най-голяма тежест. Виж също забележките към
приложение № 3.“

§ 39. Приложение № 20 към чл. 20, ал. 5,
чл. 21 и 22 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 20, ал. 5, чл. 21 и 22

Стойност на пазарния регулатор според категорията на населеното място
Местоположение и категория на населеното място
1
Черноморското крайбрежие зона „А“,
ивица с широчина до 100 m от брега
Ку рор т и т е Боровец, Па м порово и
Банско
Землищата на гр. София и Столичната
община – южна зона
Черноморското крайбрежие зона „Б“,
ивица с широчина до 2 km от границата
на зона „А“
Населени места от I категория – Варна
Черноморското крайбрежие на разстояние до 5 km от брега
Курорти от национално значение
Населени места от I категория – Бургас
и Пловдив

Пазарен
регулатор,
лв./m 2
2

10

7

6
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Курорти от местно значение
Столичната община – северна зона
За останалите населени места от I
категория
Населени места от IІ категория
Населени места от IІІ категория
Населени места от ІV категория
Населени места от V категория
Населени места от VІ категория
Населени места от VІІ категория
Населени места от VІІІ категория

2
5,50
4,50
3
2,50
2
1,50
1,20
1

“
§ 40. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Държавната агенция по горите“ се
заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.
2. Думите „председателят“ и „председателя“
се заменят съответно с „изпълнителният директор“ и „изпълнителния директор“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. (1) Доклади за оценки, изготвени и
подадени за разглеждане и приемане до комисиите за оценка преди 31 декември 2009 г., се
разглеждат в срок два месеца от влизането в
сила на постановлението, като:
1. се приемат, ако са изготвени в съответствие
с изискванията на наредбата преди влизането
в сила на постановлението;
2. се връщат на вносителя за изготвяне и
представяне на нов доклад за оценка, ако не
са изготвени в съответствие с изискванията на
наредбата преди влизането в сила на постановлението; преработените доклади за оценки се
представят в срок един месец от уведомяването
на вносителя за решението на комисията.
(2) Докладите за оценките, представени в
срока по ал. 1, т. 2, се разглеждат от съответната
комисия в срок един месец от представянето им.
(3) Докладите за оценки по ал. 2, които не
са изготвени в съответствие с изискванията,
както и представените след изтичането на
срока по ал. 1, т. 2 се връщат на вносителя
срещу разписка.
§ 42. Валидността на удостоверенията за
оценка на гори и земи от горския фонд, издадени
във връзка с изграждане на обекти от техническата инфраструктура по смисъла на Закона за
устройство на територията, за закупуване на застроена и нормативноопределената прилежаща
площ, както и за промяна на предназначението
на имоти, придобити при условията и по реда
на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите, която е изтекла не
по вина на заявителя, които са издадени преди
влизането в сила на това постановление, се
продължава за срок до издаване на съответния
акт, без да се актуализира оценката.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4170
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Френската република
относно Френското училище „Виктор Юго“
в София
(Одобрена с Решение № 223 от 20 април 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 април
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Френската република, наречени по-долу „страните“,
като отчитат:
– общата воля за развитие на все по-тясно
сътрудничество в областта на културата и образованието,
– активното участие на България в Международната организация на франкофонията, чийто
асоцииран член е от 1991 г., а пълноправен
член – от октомври 1993 г.,
– съществуването в София от 1966 г. на училище, станало впоследствие „Френско училище
„Виктор Юго“, наричано по-долу „училището“,
– принадлежността на училището към мрежата от институции с френско обучение в чужбина, което се провежда по учебни програми,
педагогически цели и правила на организация,
приложими за държавните образователни институции във Франция, и официалното признаване, с което се ползва в това си качество
от Френското министерство на националното
образование,
– Съвместната декларация, подписана на
4 октомври 2007 г. от министъра на външните
работи и европейските въпроси на Френската република и министъра на образованието
и науката на Република България по повод
посещението в България на Президента на
Френската република – Никола Саркози, в
която търсенето на дългосрочно и подходящо
решение за установяването на Френското училище „Виктор Юго“ се смята от първостепенен
и неотложен интерес за двете страни,
– разговорите между министър-председателя
на България г-н Бойко Борисов и министърпредседателя на Франция г-н Франсоа Фийон
в Париж на 12 октомври 2009 г.,
– временното преместване на училището и
необходимостта от намиране на дългосрочно и
подходящо решение за приемането при добри
условия на 750 ученици,
– ангажиментът, поет от Столична община,
да съдейства за дългосрочното установяване на
Френското училище „Виктор Юго“ с безвъзмездно предоставяне на подходящ терен;
се договориха за следното:

ВЕСТНИК
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Член 1
1. Правителството на Република България
дава на Френското училище „Виктор Юго“статут
на юридическо лице в съответствие с българското законодателство. На училището ще бъде
издаден служебно единен идентификационен код
по БУЛСТАТ. Административното и финансовото
управление на училището се осъществява от
българския клон на Асоциацията на Френското
училище „Виктор Юго“ – асоциация с нестопанска цел с обществена полза, вписана с Решение
на Софийския градски съд от 18 август 2003 г.,
наричана по-долу „асоциацията“.
2. Страните потвърждават, че дейностите на
училището и на асоциацията са подчинени на
българското законодателство с изключение на
условията в спогодбата.
Член 2
1. Френското училище „Виктор Юго“ организира и провежда обучение на деца и ученици
от детската градина до последния гимназиален
клас.
2. Училището провежда обучение по учебни
програми, педагогически цели и правила на
организация, приложими за държавните образователни институции във Франция съгласно
подписаната Конвенция между Агенцията за
френско обучение в чужбина (наричана по-долу
„агенцията“) и асоциацията.
3. Училището подготвя учениците за френските изпити и дипломи. Организацията на
обучението подлежи годишно на одобрение
от агенцията.
4. Училището приема ученици от всички
националности, пребиваващи в България и
владеещи френски език на подходящо за съответния клас ниво.
5. В рамките на капацитета си училището
осъществява прием на деца и ученици без познания по френски език в детската градина и
в началната образователна степен.
6. Директорът носи пълна отговорност за
организацията, педагогическите дейности и
училищния живот в училището. Целият персонал на училището е под негово ръководство.
Директорът на училището се назначава и получава възнаграждение от агенцията. Неговата
власт се упражнява под контрола на посланика
на Франция.
Член 3
Правителството на Република България ще
съдейства за предоставянето на подходящ терен
или сграда на Френското училище „Виктор
Юго“ в изпълнение на Съвместната декларация
от 4 октомври 2007 г.
Член 4
Правителството на Република България
няма финансови задължения по отношение на
оборудването и функционирането на училището
освен посочените в чл. 3 на спогодбата.
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Член 5
Възникващите въпроси относно тълкуването
и прилагането на това споразумение ще бъдат
обсъждани на преговори между страните.
Член 6
Когато правителството на Република България открие училище във Френската република,
страните по спогодбата ще се договарят с цел
сключване на споразумение, което включва
права и облекчения, подобни на предоставените
на Френското училище „Виктор Юго“ в София.
Член 7
1. Тази спогодба влиза в сила от деня на
подписването є.
2. Всяка от договарящите страни може да
прекрати спогодбата с предизвестие от две
години, изпратено по дипломатически път на
другата договаряща страна. В случай на прекратяване на спогодбата училището ще прекрати
дейността си в края на учебната година, в която
спогодбата става невалидна.
3. Изменения в спогодбата могат да се правят само при взаимно съгласие на страните,
изразено в писмен вид. Измененията влизат
в сила в края на учебната година, в която са
направени, и са валидни за следващата.
Тази спогодба е подписана в София на
23 април 2010 г. в два оригинални екземпляра
на български и френски език, като двата текста
имат еднаква сила.
За правителството на
За правителството на
Република България
Френската република
Марин Райков,
Етиен дьо Понсен,
заместник-министър
посланик на Френската
на външните работи
република в България
на Република България
4110

ТРЕТИ ПРОТОКОЛ
ЗА ПОПРАВКА КЪМ ДОГОВОРА
ОТ ЛИСАБОН

за изменение на Договора за Европейския
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13
декември 2007 г.
Като се има предвид, че бяха установени
грешки в оригиналния текст на 23-те езикови
версии на Договора от Лисабон за изменение
на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност,
подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.,
чийто депозитар е правителството на Италианската република;
Като се има предвид, че подписалите Договора държави бяха уведомени за тези грешки с
писмо от 13 ноември 2009 г. от юрисконсулта
на Съвета на Европейския съюз до постоянните
представители на държавите членки;

ВЕСТНИК
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Като се има предвид, че подписалите Договора държави не изразиха възражения по
предложените в това писмо поправки преди
изтичане на определения в него срок;
Посочените грешки бяха поправени днес
в Министерството на външните работи на
Италианската република в съответствие с
приложението.
В доказателство за което бе съставен този
трети протокол, копие от който ще бъде изпратено до правителствата на държавите, подписали
посочения по-горе Договор.
Съставено в Рим на двадесет и седми ноември две хиляди и девета година.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА НА
ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН

за изменение на Договора за Европейския съюз
и на Договора за създаване на Европейската
общност, подписан в Лисабон на 13 декември
2007 г. (CIG 14/07 и CIG 15/07, 3 декември
2007 г.) (Oфициален вестник на Европейския
съюз C 306, 17 декември 2007 г.)
1. Изменения към Договора за Европейския
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност
а) член 1, точка 12, последно изречение на
новия член 8
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 18)
(OВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 14)
Вместо:
„Гражданството на Съюза
се добавя към националното
гражданство и не го заменя.“
да се чете: „Гражданството на Съюза се
добавя към, а не замества
националното гражданство.“;
б) член 1, точка 19, нов член 9Д, параграф
2, второ изречение
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 28)
(OВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 21)
Вместо:
„Той допринася чрез предложенията си за разработването на
тази политика и я изпълнява в
качеството си на пълномощник
на Съвета.“
да се чете: „Той допринася с предложенията си за разработването на
тази политика и я изпълнява в
качеството си на пълномощник
на Съвета.“;
в) член 1, точка 51
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 49)
(OВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 38)
Преди последното изречение се вмъква
следното изречение: „Членове 34, 35, 37, 38 и
39 се отменят.“;
г) член 2, точка 2, буква б), втора част на
изречението
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 55)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 42)
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„настоящата буква не се прилага за член 121, параграф 1,
първа алинея, преномериран
на член 117а, параграф 1, първа
алинея, член 182, трета алинея
и членове 312 и 313;“
да се чете: „настоящата буква не се прилага за член 182, трета алинея
и членове 312 и 313;“;
д) член 2, точка 49, буква г)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 73)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 55)
Вместо:
„г) в уводната част на параграф
3 преномериран на 4, думите
„Съветът може, с квалифицирано мнозинство и...“ се
заличават;“
да се чете: „г) в уводната част на параграф 3, преномериран на 4,
позоваването на параграф 2
представлява позоваване на
новия параграф 2 и думите „Съветът може, с квалифицирано
мнозинство и...“ се заличават;“;
е) член 2, точка 77, буква а)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 92)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 70)
Вместо:
„а) в параграф 2, буква в),
в края се добавя следното
изречение: „Пет години след
влизането в сила на Договора
от Лисабот…“
да се чете: „а) в параграф 2, буква в)
в края се добавя следното
изречение: „Пет години след
влизането в сила на Договора
от Лисабон…“;
ж) член 2, точка 173, нов член 188Н, параграф 2
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 127)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 97)
Вместо:
„указанията за водене за преговорите“
да се чете: „указанията за водене на преговорите“;
з) член 2, точка 212, букви а) и б)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/bg 141)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 108)
Вместо:
„фиксираната парична сума
или принудителната парична
мярка“
да се чете: „еднократно платимата сума
или периодичната имуществена санкция“.
2. Протоколи, които следва да се приложат
към Договора от Лисабон
а) Протокол № 1:
i) член 1, точка 5, буква а), пето тире:
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 32)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 167)
Думите „- член 9.1“ се заличават;
ii) член 1, точка 12, буква в)
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(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 45)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 174)
Вместо:
„в) в член 1 втората алинея
се заличава;“
да се чете: „в) в член 1, в първа алинея
думите „на този договор“ се заменят с думите „на договорите“
и втора алинея се заличава;“;
iii) член 1, точка 14, буква е)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 54)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 180)
Вместо:
„е) в член 16, преномериран на
15, частта от началното изречение „Съветът, като действа
по предложение на Комисията
...“ се заменя със следното:
„Европейският парламент и
Съветът, като действат чрез
регламенти в съответствие с
обикновената законодателна
процедура ...“, а глаголите в
изречението съответно се съгласуват;“
да се чете: „е) в член 16, преномериран на
15, частта от началното изречение „Съветът, като действа
по предложение на Комисията
...“ се заменя със следното:
„Европейският парламент и
Съветът, като действат чрез
регламенти в съответствие с
обикновената законодателна
процедура ...“, а в изречението се внасят необходимите
граматически изменения“;
iv) член 1, точка 18, буква е)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 59)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 183)
Вместо:
„е) в член 4, първа алинея, думите „..., които не са обвързани
от достиженията на правото
от Шенген,“ се заличават;“
да се чете: „е) в член 4, първа алинея, думите „..., които не са обвързани
от достиженията на правото
от Шенген,“ се заличават и
думите „в техните разпоредби“
се заменят с „в разпоредбите
на достиженията на правото
от Шенген;“;
v) член 1, точка 23, буква б), подточка iv)
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 75)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 192)
Вместо:
„iv) в единадесетото съображение, което става осмо, думите
в края „... и като изтъкват
значимостта на включването
на икономическото и социалното сближаване в членове 2
и 3 от настоящия договор“ се
заличават;“
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„iv) в единадесетото съображение, което става осмо, думите
в края „... и като изтъкват
значимостта на включването
на икономическото и социалното сближаване в членове 2
и 3 от настоящия договор“ се
заличават;“;
vi) Приложение Заглавието на приложението
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 79)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 195)
Вместо:
„Таблици на съответствието, посочени в член 2 от протокол №
1 за изменение на протоколите,
приложени към Договора за
Европейския съюз, Договора
за създаване на Европейската
общност и/или Договора за
създаване на Европейската
общност за атомна енергия“
да се чете: „Таблици на съответствието,
посочени в член 2 от протокол
№ 1 за изменение на протоколите, приложени към Договора за Европейския съюз,
към Договора за създаване на
Европейската общност и/или
към Договора за създаване
на Европейската общност за
атомна енергия“.
б) Протокол № 2
i) член 3, нов член 106а, параграф 1
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 84)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 199)
Вместо:
„1. Член 7, членове 9-9 А,
член 48, параграфи 2 – 5 и
членове 49 и 49 А от Договора
за Европейския съюз, член 16
А от Договора за функционирането на Европейския съюз,
членове 190 – 201б, членове
204 – 211а, член 213, членове
215 – 236, членове 238, 239,
240, 292, членове 241 – 245,
членове 246 – 262, членове
268 – 277, членове 279 – 280
и членове 283, 290 и 292 от
Договора за функционирането
на Европейския съюз, както и
Протоколът относно преходните разпоредби се прилагат
към настоящия договор.“
да се чете: „1. Член 7, членове 9-9 E,
член 48, параграфи 2 – 5 и
членове 49 и 49А от Договора
за Европейския съюз, член 16
А, членове 190 – 201б, членове
204 – 211а, член 213, членове
215 – 236, членове 238, 239 и
240, членове 241 – 245, членове
246 – 262, членове 268 – 277,
членове 279 – 280 и членове
283, 290 и 292 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, както и Протоколът

ВЕСТНИК
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относно преходните разпоредби се прилагат към настоящия
договор.“;

ii) член 7
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/P/bg 85)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 200)
– член 7, параграф 1:
Вместо:
„1. В член 38, трета алинея
и в член 82, трета алинея от
Договора за Евратом позоваването на членове 141 и 142
се заменя съответно с позоваване на членове 226 и 227 от
Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
да се чете: „1. В член 38, трета алинея и
в член 82, четвърта алинея от
Договора за Евратом позоваването на членове 141 и 142
се заменя съответно с позоваване на членове 226 и 227 от
Договора за функционирането
на Европейския съюз.“;
– вмъква се следният параграф:
„4. В член 198, четвърта алинея, буква
в) от Договора за Евратом позоваването на
приложение ІІ към Договора за създаване на
Европейската общност се заменя с позоваване
на приложение ІІ към Договора за Европейския
съюз и към Договора за функционирането на
Европейския съюз“,
а параграф 4 се преномерира на параграф 5.
3. Таблици на съответствието, посочени в
член 5 на Договора от Лисабон
а) Договор за Европейския съюз
Предишна номерация в Договора за Европейския съюз, съответстваща на дял VІ, бележка
под линия
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/Приложение/
bg 4, бележка под линия 2)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 207, бележка
под линия 16)
Вместо:
„Разпоредбите на дял VI от
съществуващия Договор за
ЕС относно полицейското и
съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси
се заменят с разпоредбите на
глави 1, 4 и 5 на дял IV, трета
част от ДФЕС.“
да се чете: „Разпоредбите на дял VI от
съществуващия Договор за
ЕС относно полицейското и
съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси
се заменят с разпоредбите на
глави 1, 4 и 5 на дял V (преномериран на дял ІV) на трета
част от ДФЕС.“;
б) Договор за функционирането на Европейския съюз
Предишна номерация в Договора за създаване на Европейската общност, член 111,
параграфи 1-3 и 5
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(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/Приложение/bg 12)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 214)
Вместо:
„Член 111, параграфи 1 – 3 и
5 (преместенs)“
да се чете: „Член 111, параграфи 1 – 3 и
5 (преместен)“.
4. Заключителен акт
а) Изброяване на приетите текстове
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/bg 3 и
AF/TL/bg 4)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 232 и 233)
Вместо:
„І. Договор от Лисабон за
изменение на Договора за
Европейския съюз и Договора
за създаване на Европейската
общност
ІІ. Протоколи:
А. Протоколи, приложени
към Договора за Европейския
съюз, Договора за създаване на
Европейската общност и когато е уместно, към Договора
за създаване на Европейската
общност за атомна енергия:
(...)
– Протокол относно еврогрупата
– Протокол относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 27 А
от Договора за Европейския
съюз
– Протокол относно член 6,
параграф 2 от Договора за
Европейския съюз относно
присъединяването на съюза
към Европейската конвенция
за защита на правата на човека
и основните свободи
(...)
Б. Протоколи, приложени към
Договора от Лисабон:
– Протокол № 1 за изменение
на протоколите, приложени
към Договора за Европейския
съюз, Договора за създаване
на Европейската общност и/
или към Договора за създаване
на Европейската общност за
атомна енергия
– Таблици на съответствието, посочени в член 2 от
Протокол № 1 за изменение
на протоколите, приложени
към Договора за Европейския
съюз, Договора за създаване
на Европейската общност и/
или към Договора за създаване
на Европейската общност за
атомна енергия
(...)
III. Приложение към Договора
от Лисабон:
– Таблици на съответствието,
посочени в член 5 от Договора
от Лисабон

ВЕСТНИК

да се чете:
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Конференцията прие следните
декларации, приложени към
настоящия заключителен акт:
А. Декларации, свързани с
разпоредбите на договорите:
1. Декларация относно Хартата на правата на човека на
Европейския съюз“
„І. Договор от Лисабон за
изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора
за създаване на Европейската
общност
ІІ. Протоколи:
А. Протоколи, приложени
към Договора за Европейския съюз, към Договора за
създаване на Европейската
общност и когато е уместно,
към Договора за създаване
на Европейската общност за
атомна енергия:
(...)
– Протокол относно Еврогрупата
– Протокол относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 28 А
от Договора за Европейския
съюз
– Протокол относно член 6,
параграф 2 от Договора за
Европейския съюз относно
присъединяването на Съюза
към Европейската конвенция
за защита на правата на човека
и основните свободи
(...)
Б. Протоколи, приложени към
Договора от Лисабон
– Протокол № 1 за изменение
на протоколите, приложени
към Договора за Европейския съюз, към Договора за
създаване на Европейската
общност и/или към Договора
за създаване на Европейската
общност за атомна енергия
– Таблици на съответствието,
посочени в член 2 от Протокол
№ 1 за изменение на протоколите, приложени към Договора за Европейския съюз,
към Договора за създаване на
Европейската общност и/или
към Договора за създаване
на Европейската общност за
атомна енергия
(...)
III. Приложение към Договора
от Лисабон:
– Таблици на съответствието,
посочени в член 5 от Договора
от Лисабон

С Т Р.
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Конференцията прие следните
декларации, приложени към
този заключителен акт:
А. Декларации, свързани с
разпоредбите на договорите:
1. Декларация относно Хартата на основните права на
Европейския съюз“;
б) А. Декларации, свързани с разпоредбите
на договорите
i) в заглавието и текста на декларация 1
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 1)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 249)
Вместо:
„Хартата на основните права“
да се чете: „Хартата на основните права
на Европейския съюз“;
ii) в следните декларации:
7. Декларация по член 9 В, параграф 4 от
Договора за Европейския съюз и член 205,
параграф 2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, уводна част
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 2)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 250)
9. Декларация относно член 9 В, параграф
9 от Договора за Европейския съюз относно
решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, уводна част
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 5)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 253)
12. Декларация по член 9 Д от Договора за
Европейския съюз, точка 1
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 7)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 254)
15. Декларация по член 13а от Договора за
Европейския съюз
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 9)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 255)
16. Декларация по член 53, параграф 2 от
Договора за Европейския съюз, втора алинея
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 9)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 256)
Вместо:
„Договора за изменение на
Договора за Европейския съюз
и на Договора за създаване на
Европейската общност“
да се чете: „Договора от Лисабон“
iii) 17. Декларация относно предимството
на правото, втора алинея, „Становище на
Правната служба на Съвета от 22 юни 2007 г.“,
първо изречение
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 10)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 256)
Вместо:
„Съда на Европейските общности“
да се чете: „Съда“;
iv) Декларация 62
(CIG 15/07, 3.12.2007 г., стр. AF/TL/DC/bg 25)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 270)
Вместо:
„62. Декларация на Република
Полша относно Протокола относно прилагането на Хартата
за основните права спрямо

ВЕСТНИК

да се чете:

3977
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Полша и Обединеното кралство Република Полша заявява,
че имайки предвид традицията,
свързана с общественото движение „Солидарност“ и значителния му принос в борбата
за социални и трудови права,
тя зачита изцяло социалните
и трудовите права, установени със законодателството на
Европейския съюз, и по-специално утвърдените в дял ІV
от Хартата за основните права
на Европейския съюз.“
„62. Декларация на Република
Полша относно Протокола относно прилагането на Хартата
на основните права на Европейския съюз спрямо Полша
и Обединеното кралство Република Полша заявява, че
имайки предвид традицията,
свързана с общественото движение „Солидарност“ и значителния му принос в борбата
за социални и трудови права,
тя зачита изцяло социалните
и трудовите права, установени със законодателството на
Европейския съюз, и по-специално утвърдените в дял ІV
от Хартата на основните права
на Европейския съюз.“

ПЕТИ ПРОТОКОЛ
ЗА ПОПРАВКА КЪМ ДОГОВОРА

между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Република Словения, Словашката република,
Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия (държави – членки на
Европейския съюз) и Република България
и Румъния за присъединяване на Република
България и Румъния към Европейския съюз,
подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.
Като се има предвид, че бяха установени
грешки в оригиналния текст на българската и
румънската езикова версия на Договора за присъединяване към Европейския съюз, подписан в
Люксембург на 25 април 2005 г., чийто депозитар
е правителството на Италианската република;
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Като се има предвид, че подписалите Договора държави бяха уведомени за тези грешки с
писмо от 21 декември 2009 г. от юрисконсулта
на Съвета на Европейския съюз до постоянните
представители на държавите членки;
Като се има предвид, че подписалите Договора
държави не изразиха възражения по предложените в това писмо поправки преди изтичане на
определения в него срок;
Посочените грешки бяха поправени днес в
Министерството на външните работи на Италианската република в съответствие с приложението.
В доказателство за което бе съставен този
пети протокол, копие от който ще бъде изпратено на правителствата на държавите, подписали
посочения по-горе Договор.
Съставено в Рим на осми март две хиляди и
десета година.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕСТНИК

букви б) и в), член 101, първа алинея (два пъти),
член 102 (два пъти), член 103, първа алинея (два
пъти), член 104, първа и втора алинея (по два
пъти), член 105, първа алинея (два пъти) и член
194, параграф 5

Вместо:
да се чете:

„трета страна“
„трета държава“.

Вместо:

„… да получават неизключителни лицензии за патенти,
възникнала временна закрила
върху патенти, полезни модели
или заявки за патенти, ...“
„... да получават неизключителни лицензии за патенти,
временна закрила, полезни
модели или заявки за патенти,
...“

1.4. Член 10 (два пъти) и член 106, първа
алинея (два пъти)
Вместо: „трети страни“
да се чете: „трети държави“.
1.5. Член 12, първа алинея

да се чете:

ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА НА
ДОГОВОРА

между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Република Словения, Словашката република,
Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия (държави – членки на
Европейския съюз) и Република България
и Румъния за присъединяване на Република
България и Румъния към Европейския съюз,
подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.
(Док. 7411/05 и 7411/05 ADD 1, 29.4.2005 г.)
(Официален вестник на Европейския съюз L
157, 21 юни 2005 г.) (Специално издание на
български език, 21 юни 2005 г.) *
1. Договор за създаване на Европейската
общност за атомна енергия
1.1. В целия текст на Договора номерацията
на разделите се заменя с арабски цифри.
1.2. Преамбюл, последното изречение

Вместо:

да се чете:

„Които, след като размениха
своите пълномощия, установени за валидни и съставени
в надлежна форма, се договориха за следното:“
„Които, след като си размениха установените за валидни и
съставени в надлежна форма
пълномощни, се споразумяха
за следното:“.

1.3. Член 16, параграф 5, член 29, първа алинея (два пъти), член 46, параграф 2, буква д)
(два пъти), член 47, четвърта алинея, буква б)
(два пъти), член 64, член 73 (два пъти), член 75,
* Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г.
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1.6. Член 12, втора алинея

Вместо:

да се чете:

„… подлицензии за патенти,
възникнала временна закрила
върху патенти, полезни модели
или заявки за патенти, ...“
„... подлицензии за патенти,
временна закрила, полезни
модели или заявки за патенти,
...“

1.7. Член 12, четвърта алинея

Вместо:

да се чете:

1.8. Член 14

Вместо:

„Ако не се постигне споразумение по условията, посочени
в параграф 3, лицензополучателите могат да сезират Съда,
с цел да бъдат определени
съответните условия.“
„Ако не се постигне споразумение по условията, посочени
в трета алинея, лицензополучателите могат да сезират Съда,
с цел да бъдат определени
съответните условия.“

„… лицензии за патенти, възникнала временна закрила
върху патенти, полезни модели
или заявки за патенти, ...“
да се чете: „... лицензии за патенти, временна закрила, полезни модели или заявки за патенти, ...“
1.9. Член 16, параграф 1, четвърта алинея
Вместо:
„Комисията отправя такова
искане в рамките на два месеца от датата на уведомяването. Всяко удължаване на
този срок води до съответното
удължаване на срока, предвиден в алинея 6 на настоящия
параграф.“

С Т Р.
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„Комисията отправя такова
искане в рамките на два месеца
от датата на уведомяването.
Всяко удължаване на този срок
води до съответното удължаване на срока, предвиден в
шеста алинея.“

ВЕСТНИК

могат да сключат арбитражно
споразумение с цел да сезират
Арбитражния комитет.“

1.15. Член 22, параграф 2, втора алинея

Вместо:

1.10. Член 17, параграф 1, буква а)

Вместо:

да се чете:

„… по отношение на патенти,
възникнала временна закрила
върху патенти или полезни
модели, ...“
„... по отношение на патенти,
временна закрила или полезни
модели, ...“

1.11. Член 17, параграф 1, буква б)

Вместо:

да се чете:

„… относно патенти, възникнала временна закрила върху
патенти или полезни модели,
...“
„... относно патенти, временна
закрила или полезни модели,
...“

1.12. Член 17, параграф 3

Вместо:

да се чете:

1.13. Член 19

Вместо:

да се чете:

„… се договаря между притежателя на патента, възникналата временна закрила върху
патент или полезен модел и
лицензополучателя.“
„... се договаря между притежателя на патент, временна
закрила или полезен модел и
лицензополучателя.“
„… притежателя на патента,
възникнала временна закрила
върху патент или полезен модел или заявка за предоставяне
на патент ...“
„... притежателя на патент,
временна закрила или полезен
модел или заявка за предоставяне на патент ...“

да се чете:

да се чете:

„1. Ако притежателят на патент,
възникнала временна закрила
върху патент или полезен модел и лицензополучателят не
могат да се споразумеят относно размера на възнаграждението, заинтересованите страни
могат да сключат арбитражно
споразумение с цел да сезират
Арбитражния комитет.“
„1. Ако притежателят на патент,
временна закрила или полезен
модел и лицензополучателят не
могат да се споразумеят относно размера на възнаграждението, заинтересованите страни

„Ако притежателят на патента
откаже да сключи арбитражно
споразумение, обезщетението,
посочено в настоящия член,
се определя от компетентните
национални органи.“
„Ако притежателят откаже
да сключи арбитражно споразумение, обезщетението,
посочено в настоящия член,
се определя от компетентните
национални органи.“

1.16. Член 26, параграф 1, първа алинея

Вместо:

да се чете:

„1. Когато информацията,
която е предмет на патенти,
заявки за патенти, възникнала временна закрила върху
патенти, полезни модели или
заявки за полезни модели ...“
1. Когато информацията, която
е предмет на патенти, заявки
за патенти, временна закрила,
полезни модели или заявки за
полезни модели ...“

1.17. Член 38, трета алинея

Вместо:

да се чете:

1.14. Член 22, параграф 1, първа алинея

Вместо:
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„Ако въпросната държава не
спази директивата на Комисията в определения срок,
Комисията или която и да
е заинтересована държавачленка може незабавно, като
изключение от разпоредбите
на членове 141 и 142 да сезира
незабавно Съда.“
„Ако въпросната държава не
спази директивата на Комисията в определения срок,
Комисията или която и да
е заинтересована държавачленка може незабавно, чрез
дерогация от разпоредбите на
членове 141 и 142 да сезира
незабавно Съда.“

1.18. Член 49, трета алинея, първото изречение

Вместо:

да се чете:

„Във всяка държава-членка
то притежава най-широката
правоспособност и дееспособност, която се предоставя на
юридическите лица съгласно
съответното национално законодателство; …“
„Във всяка държава-членка
то притежава най-широката
правосубектност, предоставена
на юридическите лица съгласно съответните национални
законодателства; …“

1.19. Член 62, параграф 1, буква в)
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Вместо:

да се чете:

ДЪРЖАВЕН

„в) да изнася тези материали
с разрешение на Комисията,
която спазва разпоредбите на
втората алинея на член 59,
параграф б).“
„в)
да изнася тези материали
с разрешение на Комисията,
която спазва разпоредбите на
втората алинея на член 59,
буква б).“

ВЕСТНИК

Вместо:
да се чете:

„... предвиден в глава VІІІ.“
„... предвиден в глава VІІ.“

Вместо:

„Не може да се извършва
позоваване на споразумения
или договори, сключени между
подписването и влизането в
сила на настоящия договор с
трета страна, международна
организация или гражданин на
трета страна, като основание
за неизпълнение на настоящия
договор, ако по мнение на
Съда, произнесъл се по молбата на Комисията, една от
основните причини на която
и да е от страните при сключването на договора или споразумението е било намерението
да се заобиколят разпоредбите
на настоящия договор.“
„Не може да се извършва
позоваване на споразумения
или договори, сключени между
подписването и влизането в
сила на настоящия договор
от лице или предприятие с
трета държава, международна
организация или гражданин
на трета държава, като основание за неизпълнение на
настоящия договор, ако по
мнение на Съда, произнесъл
се по молбата на Комисията,
една от основните причини
на която и да е от страните
при сключването на договора
или споразумението е било
намерението да се заобиколят
разпоредбите на настоящия
договор.“

1.25. Член 105, втора алинея

1.20. Член 62, параграф 3, в началото

Вместо:

да се чете:

„3. Разпоредбите на член 89,
параграф 1, а) ...“
„3. Разпоредбите на член 89,
параграф 1, буква а) ...“

1.21. Член 79, втора алинея

Вместо:

да се чете:

„Онези, за които се отнасят тези
изисквания, уведомяват органите на съответната държавачленка за всички съобщения,
които правят до Комисията,
в съответствие с член 78 и с
параграф 1 на настоящия член.“
„Онези, за които се отнасят тези
изисквания, уведомяват органите на съответната държавачленка за всички съобщения,
които правят до Комисията,
в съответствие с член 78 и с
първа алинея на настоящия
член.“

да се чете:

1.22. Член 79, трета алинея

Вместо:

да се чете:

„Характерът и обхватът на
изискванията, посочени в параграф 1 на настоящия член,
се определят в регламент, изготвен от Комисията и одобрен
от Съвета.“
„Характерът и обхватът на изискванията, посочени в първа
алинея на настоящия член, се
определят в регламент, изготвен от Комисията и одобрен
от Съвета.“

1.23. Член 82, четвърта алинея

Вместо:

да се чете:

„Ако държава-членка не се
съобрази с директивата на
Комисията в определения срок,
Комисията или всяка друга
заинтересована държава-членка могат, като изключение от
членове 141 и 142, да сезират
незабавно Съда.“
„Ако държава-членка не се
съобрази с директивата на
Комисията в определения срок,
Комисията или всяка друга
заинтересована държава-членка могат, чрез дерогация от
членове 141 и 142, да сезират
незабавно Съда.“

1.24. Член 86, втора алинея, в края

С Т Р. 2 7

1.26. Заглавието на глава ІІ

Вместо:

да се чете:

„ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
НЯКОЛКО ИНСТИТУЦИИ“
„РАЗПОРЕДБИ ОБЩИ ЗА
НЯКОЛКО ИНСТИТУЦИИ“

1.27. Член 185, първото изречение

Вместо:

да се чете:

„Във всяка от държавите-членки Общността притежава найшироката правоспособност и
дееспособност, предоставяни
на юридическите лица, съгласно съответните закони; ...“
„Във всяка от държавите-членки Общността притежава найшироката правосубектност,
предоставена на юридическите
лица, съгласно националните
законодателства; ...“

1.28. При ложение І V, Списък А 1 , меж д у
вписванията „Ториеви руди, съдържащи торий в
повече от 20 процента от теглото си.“ и „Суров
или обработен торий.“ се добавя:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

„Ураноторианит, съдържащ над 20 процента
торий.“
2. Договор за Европейския съюз
2.1. Член И, точка 26 (относно член 198, буква а)

Вместо:

да се чете:

ВЕСТНИК

4.2. Член 8, точка І , точка 7, буква б) (относно
член 105, втора алинея)

Вместо:

„а) Този договор не се прилага
по отношение на Фарьорските
острови.“
„а) Настоящият договор не
се прилага по отношение на
Фарьорските острови.“

2.2. Член И, точка 27 (относно член 201)

Вместо:

да се чете:

„Член 201
Общността установява тясно
сътрудничество с Организацията за европейско икономическо сътрудничество, подробностите по което се определят
по общо съгласие.“
„Член 201
Общността установява тясно сътрудничество с Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие,
подробностите по което се
определят по общо съгласие.“

3. Договор относно присъединяването на
Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия
и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа
общност и към Европейската общност за атомна
енергия, Акт относно условията за присъединяване
и измененията на договорите
3.1. Член 27, в началото (относно член 198)

Вместо:

да се чете:

„Член 198 от Договора за ЕОАЕ
се допълва чрез добавяне на
следния параграф: „Независимо от предходните параграфи:“
„Член 198 от Договора за ЕОАЕ
се допълва чрез добавяне на
следната алинея: „Независимо
от предходните алинеи:“

4. Договор от Амстердам, изменящ Договора
за Европейския съюз, Договорите за създаване
на Европейските общности и някои свързани с
тях актове
4.1. Член 8, точка І , точка 6, буква б) (относно
член 104, втора алинея)

Вместо:

да се чете:

„б) във втори параграф думите „след влизането в сила на
настоящия договор, в областите на неговото прилагане“
се заменят със „след датите,
посочени в предходния параграф, в приложното поле на
настоящия договор“.“
„б) във втора алинея думите
„след влизането в сила на
настоящия договор, в областите на неговото прилагане“
се заменят със „след датите,
посочени в предходната алинея, в приложното поле на
настоящия договор“.“
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да се чете:

„б) във втори параграф, думите
„сключени в периода между
подписването и влизането в
сила на настоящия договор“ се
заменят със „сключени между
25 март 1957 г. и 1 януари
1958 г. или, за присъединяващите се държави, между датата
на подписването на акта за
присъединяване и датата на
влизането му в сила,“.“
„б) във втора алинея, думите
„сключени в периода между
подписването и влизането в
сила на настоящия договор“ се
заменят със „сключени между
25 март 1957 г. и 1 януари
1958 г. или, за присъединяващите се държави, между датата
на подписването на акта за
присъединяване и датата на
тяхното присъединяване,“.“

5. Договор от Ница за изменение на Договора
за Европейски съюз, Договорите за създаване на
Европейските общности и на някои свързани с
тях актове

5.1. Член 6 (относно член 21 от Протокола
за привилегиите и имунитетите на Европейските общности)
Вместо:
„Членове 12 до 15 и член 18
се отнасят до съдиите, генералните адвокати, секретаря
и помощник-докладчиците на
Съда на ЕО, както и до членовете и секретаря на Първоинстанционния съд, без да се
накърняват разпоредбите на
член 3 от Протокола относно
статута на Съда на ЕО във
връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните
адвокати.“
да се чете: „Членове 12 – 15 и член 18 се
прилагат спрямо съдиите, генералните адвокати, секретаря
и помощник-докладчиците на
Съда на ЕО, както и спрямо
членовете и секретаря на Първоинстанционния съд, без да се
засягат разпоредбите на член 3
от Протокола относно статута
на Съда на ЕО във връзка със
съдебния имунитет на съдиите
и генералните адвокати.“
6. Протокол относно статута на Съда, приложен към Договора за Европейски съюз, към
Договора за създаване на Европейската общност
и към Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия
6.1. Член 3, четвърта алинея
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Вместо:

да се чете:

ДЪРЖАВЕН

„Членове 12 до 15 и член 18
от Протокола относно привилегиите и имунитетите на
Европейските общности се
прилагат по отношение на
съдиите, генералните адвокати, секретаря и помощникдокладчиците на Съда, без да
се накърняват разпоредбите,
отнасящи се до имунитета
срещу съдебно преследване на
съдиите, които се съдържат в
предходните параграфи.“
„Членове 12 – 15 и член 18 от
Протокола за привилегиите и
имунитетите на Европейските
общности се прилагат по отношение на съдиите, генералните
адвокати, секретаря и помощник-докладчиците на Съда, без
да се накърняват разпоредбите,
отнасящи се до имунитета
срещу съдебно преследване на
съдиите, които се съдържат в
предходните алинеи.“

ВЕСТНИК

да се чете:

6.2. Член 19, седма алинея, в края

Вместо:

да се чете:

„... предоставени от този член
на адвокатите ...“
„... предоставени с настоящия
член на адвокатите ...“

6.3. Член 23, втора алинея, в края

Вместо:

да се чете:

„... изявление по делото или
писмени бележки.“
„... изявления по делото или
писмени бележки.“

6.4. Член 23, трета алинея, в края

Вместо:

да се чете:

„... становище по делото или
писмени бележки.“
„... изявления по делото или
писмени бележки.“

6.5. Член 40, трета алинея, в началото

Вместо:

да се чете:

7.3. Член 20

Вместо:

да се чете:

да се чете:

Вместо:

„Без да се накърнява вторият
параграф ...“
„Без да се накърнява втора
алинея ...“
„... единството или целостта
на правото на Общността, ...“
„... единството или съгласуваността на правото на Общността, ...“

7. Протокол за привилегиите и имунитетите
на Европейските общности, приложен към Договорите за създаване на Европейската общност
и на Европейската общност за атомна енергия
7.1. Член 7, параграф 1, втора алинея, глава
VІ (в заглавието) и член 17

Вместо:
да се чете:

„трети страни“
„трети държави“

Вместо:

„Движимата собственост, която
принадлежи на лицата, посочени в предходния параграф, и е
разположена на територията на

7.2. Член 14, втора алинея

държавата, където те временно
пребивават, се освобождава от
данък върху наследството в
тази държава; за определянето
на данъка на тази собственост,
тя се счита за намираща се в
страната на местоживеене за
данъчни цели, при спазване на
правата на трети страни и при
съобразяване с възможното
прилагане на разпоредбите на
международните конвенции за
двойното данъчно облагане.“
„Движимата собственост, която
принадлежи на лицата, посочени в предходната алинея,
и е разположена на територията на държавата, където
те временно пребивават, се
освобождава от данък върху
наследството в тази държава;
за определянето на данъка на
тази собственост, тя се счита
за намираща се в държавата
на местоживеене за данъчни
цели, при спазване на правата на трети държави и при
съобразяване с възможното
прилагане на разпоредбите на
международните конвенции за
двойното данъчно облагане.“
„Членове 12 – 15 включително
и 18 се прилагат и спрямо
членовете на Комисията.“
„Членове 12 – 15 включително
и член 18 се прилагат спрямо
членовете на Комисията.“

7.4. Член 22, първа алинея

6.6. Член 62, първа алинея

Вместо:

С Т Р. 2 9

да се чете:

„Настоящият протокол се
прилага също и по отношение
на Европейската инвестиционна банка, на членовете на
нейните органи, на лицата от
нейната администрация, както
и на лицата, представители
на държавите-членки, които
участват в работата, и без да
се накърняват разпоредбите
на протоколите, уреждащи
нейния устав.“
„Настоящият протокол се прилага също и по отношение на
Европейската инвестиционна
банка, на членовете на нейните органи, на служителите
є, както и на представителите
на държавите-членки, които
участват в работата є, без да
се засягат разпоредбите на
протокола за нейния устав.“

7.5. Член 22, втора алинея, първото изречение

С Т Р.
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Вместо:

да се чете:

4013

„Европейската инвестиционна
банка, освен това, ще бъде
обект на дерогация от каквито и да било фискални или
подобни на тях задължения,
свързани с у вели чаванет о
на капитала и, както и от
различни формални процедури, които това увеличение
би наложило в държавата по
седалището є.“
„Европейската инвестиционна
банка освен това е освободена от всякакви данъци или
налози от подобен характер,
свързани с увеличаването на
нейния капитал, както и от
различни формални процедури, които това увеличение
би наложило в държавата по
седалището є.“

ПРОТОКОЛ № 14

към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи на Съвета на
Европа за изменение на системата за контрол
на конвенцията
(Ратифициран със закон, приет от XL Народно
събрание на 9 ноември 2005 г. – ДВ, бр. 91 от
2005 г. В сила от 1 юни 2010 г.)
Преамбюл
Държавите – членки на Съвета на Европа,
подписали този протокол към Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.
(наричана по-долу „конвенцията“);
имайки предвид Резолюция № 1 и Декларацията, приети на Европейската министерска
конференция по правата на човека, проведена
в Рим на 3 и 4 ноември 2000 г.;
имайки предвид декларациите, приети от
Комитета на министрите на 8 ноември 2001 г.,
7 ноември 2002 г. и 15 май 2003 г. на техните
съответни 109-а, 111-а и 112-а сесия;
имайки предвид Мнение 251 (2004 г.), прието
от Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа на 28 април 2004 г.;
вземайки под внимание спешната необходимост от изменение и допълнение на някои
разпоредби на конвенцията с цел запазване и
подобряване на дългосрочната ефективност на
системата за контрол, главно с оглед непрекъснатото нарастване натовареността на Европейския съд по правата на човека и Комитета на
министрите на Съвета на Европа;
вземайки под внимание, по-специално,
необходимостта да се осигури запазването на
особено важната роля на съда за защита на
правата на човека в Европа,
се споразумяха за следното:
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Член 1
Точка 2 на член 22 на конвенцията се
заличава.
Член 2
Член 23 на конвенцията се изменя и допълва, както следва:
„Член 23
Срок на пълномощията и освобождаване от
длъжност
1. Съдиите се избират за срок 9 години.
Те не подлежат на преизбиране.
2. Срокът на пълномощията на съдиите
приключва при навършване на 70-годишна
възраст.
3. Съдиите изпълняват задълженията си
до замяната им. Те обаче продължават да
работят по делата, в които вече са участвали.
4. Съдия не може да бъде освободен от
длъжност, освен ако останалите съдии не
решат с мнозинство от две трети, че е престанал да отговаря на необходимите условия.“
Член 3
Член 24 на конвенцията се заличава.
Член 4
Член 25 на конвенцията става член 24 и
неговият текст се изменя и допълва, както
следва:
„Член 24
Секретариат и докладчици
1. Съдът разполага със секретариат, чиито
функции и устройство са определени от правилника на съда.
2. Когато заседава в едноличен състав, съдът
се подпомага от докладчици. Те изпълняват
функциите си под ръководството на председателя на съда и са част от секретариата.“
Член 5
Член 26 на конвенцията става член 25
(„Пленарно заседание на съда“) и текстът му
се изменя, както следва:
1. В края на буква d) запетаята се замества
с точка и запетая и съюзът „и“ се заличава.
2. В края на буква е) точката се заменя с
точка и запетая.
3. Добавя се нова буква f), която гласи
следното:
„f) отправя всички искания по чл. 26,
точка 2.“
Член 6
Член 27 на конвенцията става член 26 и
текстът му се изменя и допълва, както следва:
„Член 26
Едноличен състав, състави, отделения и голямо отделение
1. За разглеждане на заведените дела съ
дът заседава в едноличен състав, в състави
от трима съдии, в отделения от 7 съдии и в
голямо отделение от 17 съдии. Отделенията
на съда образуват състави за определен срок.
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2. По искане на пленарното заседание на съда
Комитетът на министрите може с единодушно
решение и за определен срок да намали броя
на съдиите в отделенията до пет.
3. Когато заседава в едноличен състав, съдия
не може да разглежда никакви жалби, подадени
срещу високодоговарящата страна, от името на
която е избран.
4. Съдията, избран от името на държава,
страна по спор, е ex-officio член на отделението
и на голямото отделение. При отсъствие на
такъв съдия или ако той не е в състояние да
заседава, в качеството на съдия заседава лице,
избрано от председателя на съда от списък,
предоставен предварително от тази държава.
5. Голямото отделение включва също председателя на съда, заместник-председателите,
председателите на отделения и други съдии,
избрани в съответствие с правилника на съда.
Когато делото е препратено в голямото отделение на основание чл. 43, никой съдия от
отделението, произнесло решението, не може
да заседава в голямото отделение, с изключение
на председателя на отделението и на съдията,
заседавал от името на заинтересуваната високодоговаряща страна.“
Член 7
След новия член 26 се добавя нов член 27
на конвенцията, който гласи следното:
„Член 27
Правомощия на едноличните състави
1. Едноличният състав може да обяви за
недопустима или да заличи от списъка индивидуална жалба, подадена на основание чл.
34, когато такова заключение може да бъде
постановено без допълнително разглеждане.
2. Заключението по точка 1 е окончателно.
3. Ако едноличният състав не обяви за недопустима или не заличи жалбата, той я препраща
за разглеждане на състав или на отделение.“
Член 8
Член 28 на Конвенцията се изменя, както
следва:
„Член 28
Правомощия на съставите
1. По отношение на индивидуална жалба,
подадена на основание чл. 34, даден състав
може с единодушно гласуване:
а) да я обяви за недопустима или да я заличи от списъка, когато такова заключение
може да бъде постановено без допълнително
разглеждане; или
b) да я обяви за допустима и едновременно
да постанови решение по същество, когато в
основата на спора относно тълкуването или
прилагането на конвенцията или протоколите
към нея стои въпрос, който вече е предмет на
трайно установена практика на съда.
2. Заключенията и решенията по точка 1
са окончателни.
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3. Когато съдия, избран от името на заинтересованата високодоговаряща страна, не е
член на даден състав, съставът може на всяка
фаза на производството да покани този съдия
да заеме мястото на един от членовете на този
състав при отчитане на всички релевантни
обстоятелства, включително това, оспорвала
ли е високодоговарящата страна прилагането
на процедурата по точка 1b.“
Член 9
Член 29 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
1. Текстът на точка 1 се изменя, както следва:
„Ако не е било постановено заключение по
чл. 27 или 28 или няма постановено решение
по чл. 28, дадено отделение се произнася по
допустимостта и по съществото на индивидуалните жалби, подадени на основание чл. 34.
Заключението по допустимостта може да бъде
постановено отделно.“
2. В края на точка 2 се добавя ново изречение, което гласи следното: „Заключението по
допустимостта се постановява отделно, освен
ако по изключение съдът постанови друго.“
3. Точка 3 се заличава.
Член 10
Член 31 на конвенцията се изменя, както
следва:
1. В края на буква „а“ съюзът „и“ се заличава.
2. Буква „b“ става буква „с“ и се добавя нова
буква „b“, която гласи следното:
„b) се произнася по въпроси, отнесени до
съда от Комитета на министрите на основание
член 46, точка 4; и“.
Член 11
Член 32 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
В края на точка 1 след числото 34 се добавя
запетая и числото 46.
Член 12
Точка 3 от член 35 на конвенцията се изменя, както следва:
„3. Съдът обявява за недопустима всяка
индивидуална жалба, подадена на основание
чл. 34, когато счете, че:
а) жалбата е несъвместима с разпоредбите
на конвенцията или на протоколите към нея,
явно неоснователна или представляваща злоупотреба с правото на индивидуална жалба; или
b) жалбоподателят не е претърпял значителна
вреда, освен когато спазването на правата на
човека, както те са определени в конвенцията
и протоколите към нея, изисква разглеждане
на жалбата по същество, като разглеждането
на дадено дело не може да бъде отказано на
такова основание, в случай, че то не е било
надлежно разгледано от национален съд.“
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Член 13
В края на чл. 36 на конвенцията се добавя
нова точка 3, която гласи следното:
„3. По всички дела в дадено отделение или
в голямото отделение комисарят по правата на
човека на Съвета на Европа може да представя
писмени становища и да участва в разглеждане
на делата.“
Член 14
Член 38 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
„Член 38
Разглеждане на делото
Съдът разглежда делото съвместно с представителите на страните и когато е необходимо,
предприема разследване, за чието ефективно
осъществяване заинтересуваните високодоговарящи страни са длъжни да създават всички
необходими условия.“
Член 15
Член 39 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
„Член 39
Приятелско уреждане на спора
1. На всяка фаза на производството съдът
може да се постави на разположение на заинтересуваните страни с оглед постигане на
приятелско уреждане на спора на основата на
спазване правата на човека, както те са определени в конвенцията и в протоколите към нея.
2. Процесуалните действия, извършени на
основание точка 1, са поверителни.
3. В случай на постигане на приятелско
споразумение съдът заличава делото от списъка
чрез решение, което се ограничава до кратко
изложение на фактите и на постигнатото споразумение.
4. Решението по точка 3 се изпраща на
Комитета на министрите, който следи за
изпълнението на условията на приятелското
споразумение по спора, така както са изложени
в даденото решение.“
Член 16
Член 46 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
„Член 46
Задължителна сила и изпълнение на решенията
1. Високодоговарящите страни се задължават
да изпълняват окончателното решение на Съда
по всяко дело, по което те са страна.
2. Окончателното решение на съда се изпраща на Комитета на министрите, който следи
за неговото изпълнение.
3. Ако Комитетът на министрите счита, че
контролът върху изпълнението на окончателно
решение се препятства поради затруднение при
тълкуването на решението, той може да отнесе
въпроса до съда за неговото тълкуване. Реше-
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нието за отнасяне на въпроса до съда изисква
мнозинство от две трети от представителите,
имащи право да заседават в комитета.
4. Ако Комитетът на министрите счита, че
високодоговаряща страна отказва да изпълни
окончателно решение по дело, по което тя е
страна, той може след отправяне на формално
уведомление до тази страна и с решение, прието
от мнозинство от две трети от представителите, имащи право да заседават в комитета, да
отправи до съда въпроса дали тази страна е
изпълнила задължението си по точка 1.
5. Ако съдът установи нарушение по точка
1, той връща делото на Комитета на министрите за разглеждане на мерките, които да
бъдат предприети. Ако съдът не установи
нарушение по точка 1, той връща делото на
Комитета на министрите, който приключва
разглеждането на делото.“
Член 17
Член 59 на конвенцията се изменя и допълва,
както следва:
1. Добавя се нова точка 2 със следния текст:
„2. Европейският съюз може да се присъедини към тази конвенция.“
2. Точки 2, 3 и 4 стават съответно точки
3, 4 и 5.
Заключителни и преходни разпоредби
Член 18
1. Този протокол е открит за подписване
от държавите – членки на Съвета на Европа,
подписали конвенцията, които могат да изразят
съгласието си да бъдат обвързани чрез:
а) подписване без резерва за последваща
ратификация, приемане или утвърждаване; или
b) подписване при условие за ратификация,
приемане или утвърждаване, последвано от
ратификация, приемане или утвърждаване.
2. Ратификационните документи или документите за приемане или утвърждаване се
депозират при Генералния секретар на Съвета
на Европа.
Член 19
Този протокол влиза в сила на първия ден
от месеца след изтичане на тримесечен период
от датата, на която всички държави – страни
по конвенцията, са изразили съгласие за обвързване с протокола в съответствие с разпоредбите на чл. 18.
Член 20
1. От датата на влизане в сила на този
протокол неговите разпоредби се прилагат към
всички жалби, висящи пред съда, както и към
всички решения, чието изпълнение се следи
от Комитета на министрите.
2. Новият критерий за допустимост, добавен
от чл. 12 на този протокол в чл. 35, точка 3b
на конвенцията, няма да се прилага към жалби,
обявени за допустими преди влизането в сила
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на този протокол. Две години след влизане
в сила на този протокол новият критерий за
допустимост може да се прилага само от отделенията и от голямото отделение.
Член 21
Срокът на пълномощията на съдиите, които към на датата на влизането в сила на този
протокол изпълняват своя първи мандат, се
продължава ipso jure така, че да възлезе общо
на срок 9 години. Срокът на пълномощията
на другите съдии се удължава ipso jure с две
години.
Член 22
Генералният секретар на Съвета на Европа
уведомява държавите – членки на Съвета на
Европа, за:
а) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен
документ или документ за приемане или утвърждаване;
с) датата на влизане в сила на този протокол
в съответствие с чл. 19; и
d) всяко друго действие, уведомление или
съобщение, свързано с този протокол.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този протокол.
Съставен в Страсбург на 13 май 2004 г.
на английски и френски език, като и двата
текста имат еднаква сила, в един екземпляр,
който е депозиран в архивите на Съвета на
Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава – членка на
Съвета на Европа.
4035

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация на дейността
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (обн., ДВ, бр. 66 от 2009 г.; изм.,
бр. 10 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 2 и 3.
§ 2. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Създава се нова т. 20:
„20. организира и контролира дейностите по
поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата
поддръжка на инсталациите и съоръженията в
сградния фонд;“.
2. Създава се т. 21:
„21. организира и контролира дейностите
по транспортното обслужване, поддръжката и
ремонта на транспортните средства;“.
3. Точка 20 става т. 22.
§ 3. Член 65 се изменя така:
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„Чл. 65. (1) Съдебните служители, които
подпомагат осъществяването на дейността
на ВСС по чл. 30, ал. 1 ЗСВ, се структурират
в администрация, организирани в дирекции,
както следва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Финанси и бюджет“;
3. дирекция „Съдебна дейност и информационни технологии“;
4. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
5. дирекция „Организационно-административна дейност“.
(2) Дирекциите осъществяват функции чрез
отдели и/или сектори.“
§ 4. Член 66 се изменя така:
1. „Чл. 66. Съдебните служители, осъществяващи дейности по транспортното обслужване,
поддържане хигиената на сградата, офис обслужване, като и управител сграда се обособяват в
техническо звено.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 5. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Точка 3, буква „е“: „осъществява дейности
по поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата
поддръжка на инсталациите и съоръженията в
сградния фонд“ се заличава.
2. Точка 3, буква „ж“: „осъществява дейности
по транспортното обслужване, поддръжката и
ремонта на транспортните средства“ се заличава.
Представляващ ВСС: А. Мингова
4084

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛНИК

за устройството, функциите и дейността на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите, дейността, структурата
и организацията на работата на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
наричано накратко „предприятието“.
Чл. 2. Предприятието е юридическо лице със
седалище София по смисъла на чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, образувано със Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ).
Чл. 3. (1) Предприятието има фирмено
наименование Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (съкратено ДП „ПИ“),
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което се изписва на латиница „Bulgarian Ports
Infrastructure Company“.
(2) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 4. Предприятието има свои клонове – териториални поделения, както следва:
1. пристанище Бургас с район на действие
от географския паралел на българо-турската
граница до географския паралел на нос Емине;
2. пристанище Варна с район на действие от
географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-румънската граница;
3. пристанище Лом с район на действие от
километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав;
4. пристанище Русе с район на действие от
километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав.
Чл. 5. (1) Предприятието не е търговско
дружество.
(2) Предметът на дейност на предприятието
е посочен в чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ.
Чл. 6. (1) Държавата предоставя на предприятието имущество – публична и частна
държавна собственост, определено с решение
на Министерския съвет за изпълнение на предмета му на дейност.
(2) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието,
не може да се насочва принудително изпълнение.
Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.
(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на предмета си на
дейност с предоставеното му имущество – частна държавна собственост.
Чл. 8. За предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Органи на управление
Чл. 9. Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. управителният съвет;
3. генералният директор.
Раздел ІІ
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
2. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и генералния директор на
предприятието, сключва и прекратява договорите за управление с тях;
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3. разрешава участието на предприятието в
търговски и граждански дружества, както и в
юридически лица с нестопанска цел;
4. утвърждава приет от управителния съвет
правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието;
5. утвърждава структурата, щата и средствата
за работна заплата на предприятието;
6. утвърждава дългосрочна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията,
поддържането, развитието и управлението на
инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
7. утвърждава годишната програма на
предприятието за изграждане, реконструкция,
рехабилитация и поддържане на пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
8. одобрява годишния счетоводен баланс и
отчет на предприятието;
9. предлага на Министерския съвет да вземе
решения по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
10. произнася се във връзка с разпореждане
с имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на предприятието, за
учредяване на вещни права и вещни тежести,
в съответствие с действащото законодателство,
по предложение на управителния съвет;
11. одобрява заповедите на генералния директор, с които се откриват търгове за отдаване
под наем на недвижими имоти, предоставени
за управление на предприятието, както и заповедите, с които се определят наемателите след
проведените търгове;
12. взема решения за продажба, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи, за учредяване на вещни права и за
отдаване под наем на движими или недвижими вещи;
13. одобрява предложения на управителния
съвет за сключване на договори за кредит, за
съвместна дейност, за поемане на менителнични
задължения, за учредяване на обезпечения в
полза на трети лица, за сключване на съдебна
и извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг.
Раздел ІІІ
Управителен съвет
Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително генералния
директор, които се назначават от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за срок 5 години.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава и
освобождава членовете на управителния съвет
и сключва договор за управление с всеки член
на управителния съвет.
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(3) Членовете на управителния съвет не
могат да извършват от свое или от чуждо име
конкурентна дейност и да бъдат в договорни
отношения с други предприятия, дружества и
сдружения със сходен предмет на дейност.
Чл. 12. Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:
1. осъждано за престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен,
включително с друг член на управителния съвет.
Чл. 13. (1) Договорът за управление с член
на управителния съвет се прекратява преди
изтичането на срока на действието му, когато
лицето:
1. не отговаря на изискванията на закона;
2. нарушава или не изпълнява условията,
предвидени в закона или в договора за управление;
3. е подало писмена молба за освобождаване;
4. по решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията е
уведомено с едномесечно предизвестие.
(2) В случаите по ал. 1 или при смърт на
член на управителния съвет министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията назначава нов член за срок до
края на първоначалния мандат и сключва с
него договор.
Чл. 14. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател и ги освобождава;
2. избира и освобождава заместниците на
генералния директор и директорите на териториалните поделения на предприятието по
предложение на генералния директор;
3. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието
и го предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за утвърждаване;
4. приема годишните програми на предприятието за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
и ги предлага за утвърждаване от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
5. изготвя и предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията проект на национална програма
за развитие на пристанищата за обществен
транспорт по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
6. предлага за утвърждаване от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията структурата, щата и средствата
за работна заплата на предприятието;
7. приема вътрешни правила за организация
на работната заплата;
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8. приема вътрешни правила за планирането
и организацията на провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки, както
и контрола на изпълнението на сключените
договори за обществените поръчки;
9. осъществява контрол върху набирането и
разходването на средствата на предприятието;
10. приема годишния счетоводен баланс
и отчет на предприятието и ги представя за
одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
11. назначава регистриран одитор за заверка
на годишния счетоводен баланс и отчет;
12. приема проекти на решения за участие на
предприятието в международни и национални
организации с нестопанска цел и ги предлага
за утвърждаване от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
13. прави предложения пред министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сключване на договори за
кредит, за съвместна дейност, за поемане на
менителнични задължения, за учредяване на
обезпечения в полза на трети лица, за сключване
на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг;
14. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
да предприеме действия по реда на чл. 6 от
Закона за държавната собственост;
15. прави предложение пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за продажба, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи;
16. прави предложения пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за продажба на имоти – частна
държавна собственост, предоставени за управление на предприятието, за учредяване на
вещни права и вещни тежести;
17. прави предложение пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за участие на предприятието в
програми и проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз, държавния бюджет и
други финансови източници и програми;
18. упражнява правата на предприятието
по притежаваните от него дялове или акции в
търговски дружества;
19. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
разрешаване участието на предприятието в
търговски и в граждански дружества;
20. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на предприятието, в съответствие с действащите нормативни актове или
възложени му от министъра на транспорта,
информационните технологи и съобщенията.
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Чл. 15. Управителният съвет може да взема
решения, ако присъстват най-малко половината
от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо
изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
Чл. 16. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Управителният съвет може да взема
решения и при неприсъственост, ако всички
членове са заявили писмено съгласието си за
решението.
(3) Управителният съвет приема правила за
работа, с които урежда конкретните задължения, права и отговорности на своите членове.
Раздел ІV
Генерален директор
Чл. 17. (1) Предприятието се ръководи и
представлява от генерален директор.
(2) Генералният директор на предприятието:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в
страната и в чужбина;
2. представлява предприятието, организира
международните му връзки и осъществява сътрудничество с държавни органи, национално
представени организации, неправителствени
организации, както и с международни организации и институции;
3. ръководи, организира и контролира
изпълнението на цялостната дейност на предприятието;
4. се отчита за своята дейност пред управителния съвет.
(3) В изпълнение на правомощията си генералният директор на предприятието:
1. издава заповеди;
2. създава екипи, работни групи и комисии
за изпълнение на задачи на предприятието;
3. сключва договори, свързани с дейността на
предприятието, включително след решение на
управителния съвет и одобрение на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията – договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични
задължения, за учредяване на обезпечения в
полза на трети лица и за продажба на вземания;
4. сключва договори за отдаване под наем
на дълготрайни материални активи – публична
и частна държавна собственост, предоставени
за управление на предприятието;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите и работниците на
предприятието;
6. утвърждава формата на счетоводството, счетоводната политика и индивидуалния
сметкоплан на предприятието в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството и
международните счетоводни стандарти (МСС);
7. налага дисциплинарни наказания;
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8. осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите и работниците в
предприятието;
9. ръководи и контролира процеса по атестирането на служителите и работниците в
предприятието;
10. изготвя и представя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията ежегоден доклад за дейността и
състоянието на предприятието;
11. организира разработването на вътрешните
актове за дейността на предприятието съгласно
действащото законодателство;
12. предлага на управителния съвет решения
за промени в структурата на предприятието;
13. дава предложения на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за усъвършенстване на законодателството, свързано с предмета на дейност
на предприятието;
14. сключва с управителите на пристанищната
инфраструктура в други държави споразумения,
уреждащи административни, технически или
други въпроси, свързани с достъпа до инфраструктурата за извършване на транзитни превози, в съответствие с международните договори,
по които Република България е страна;
15. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с друг нормативен акт.
(4) Генералният директор може да делегира
някои от правомощията си по ал. 3 на други
служители от предприятието след одобряване
от управителния съвет.
Чл. 18. (1) В своята управленска дейност
генералният директор се подпомага от трима
заместник генерални директори със съответните ресори:
1. „Управление на инфраструктура, акватория
и собственост“;
2. „Финансова и икономическа дейност“;
3. „Пристанищна дейност“.
(2) Заместниците на генералния директор
се избират и освобождават от управителния
съвет на предприятието по предложение на
генералния директор.
(3) Генералният директор делегира със заповед правомощия на заместник генералните
директори, като определя и техните функции.
(4) Функциите на генералния директор в
негово отсъствие се изпълняват от определен
за всеки конкретен случай заместник генерален
директор.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Предмет на дейност
Чл. 19. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
1. изграждане, реконструкция, рехабилитация
и поддържане на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение освен в
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случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество
с държавно участие в капитала; тези дейности
се съгласуват с министъра на околната среда
и водите;
2. управление на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
3. обезпечаване на достъп до пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
4. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне
на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
тези дейности се съгласуват с министъра на
околната среда и водите;
5. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните
морски води, каналите и акваторията на пристанищата;
6. събиране и разходване на пристанищните
такси по чл. 103в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
7. сключване на договорите по чл. 116а,
ал. 3 и чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
8. изготвяне, поддържане и съхраняване на
регистър, съдържащ данни за пристанищната
инфраструктура;
9. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с
едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по
чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
10. организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на
специализирани данни за обектите по чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и създаването на специализирани
карти, регистри и информационни системи;
11. сключване на договори с пристанищни
оператори за извършване на пристанищни
услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност;
12. предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност
(СМСББ);
13. предоставяне на далекосъобщителни
услуги кораб – бряг и бряг – кораб;
14. предоставяне на услуги по управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването и предоставяне на речни
информационни услуги на корабния трафик;
15. предоставяне на хидрометеорологична
информация;
16. отговорност за наличието, изпълнението
и поддържането на плановете за сигурност на
пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
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(2) Предприятието не може да извършва
пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3
ЗМПВВППРБ, освен при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до
сключването на нов договор по предвидения
в закона ред.
(3) Предприятието не може да участва в
търговски дружества, които по занятие извършват пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2
ЗМПВВППРБ.
Раздел ІІ
Приходи и разходи
Чл. 20. (1) Приходите на предприятието се
формират от:
1. пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
2. възнагражденията по договорите за извършване на пристанищни услуги по чл. 116,
ал. 3, т. 1 ЗМПВВППРБ и от договорите за
извършване на дейности по чл. 116а, ал. 3
ЗМПВВППРБ;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства
и по просрочени плащания;
5. републиканския бюджет;
6. дейности, свързани с осъществяването
на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1
ЗМПВВППРБ.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
предприятието по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
2. осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
3. демонтиране и изнасяне на съоръжения
по реда на чл. 63, ал. 4 ЗМПВВППРБ;
4. издръжка на предприятието.
Чл. 21. Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането
и развитието на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, включително
в създаването, съхраняването и поддържането
на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни
мероприятия на страната.
Чл. 22. (1) На основата на националната
програма по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ
предприятието изготвя дългосрочна програма
за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение.
Програмата се утвърждава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(2) На основата на дългосрочната програма
по ал. 1 ежегодно в законоустановения срок
предприятието представя за утвърждаване от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията годишна програма
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за следващата календарна година. Годишната
програма съдържа подробна информация за
приходите, разходите, инвестициите и финансиранията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Общи положения
Чл. 23. Структурата на предприятието е:
1. главно управление;
2. клонове – териториални поделения.
Раздел ІІ
Главно управление
Чл. 24. Главното управление на предприятието осъществява административно-техническо,
финансово, информационно и правно осигуряване и контрол на дейността на предприятието.
Чл. 25. Главното управление на предприятието има официален печат с кръгла форма, в
средата на който е изобразен фирменият знак с
надпис в горната част „Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, а в долната – „Главно управление“.
Чл. 26. (1) Главното управление се състои от
4 административни единици и 3 административни звена на пряко подчинение на генералния
директор на предприятието и 7 специализирани
направления, всяко от които е на пряко подчинение на заместник генерален директор със
съответен ресор.
(2) На пряко подчинение на генералния
директор на предприятието са:
1. финансов контрольор;
2. представител на ръководството;
3. отговорник по здравословни и безопасни
условия на труд;
4. направление „Административна дейност“;
5. направление „Информационни технологии
и сигурност“;
6. главен юрисконсулт;
7. отдел „Човешки ресурси“.
(3) На пряко подчинение на заместник
генерален директор на предприятието с ресор
„Управление на инфраструктура, акватория и
собственост“ са:
1. направление „Управление на собствеността“;
2. направление „Инфраструктура и акватория“.
(4) На пряко подчинение на заместник
генерален директор на предприятието с ресор
„Финансова и икономическа дейност“ са:
1. направление „Финанси и счетоводство“;
2. направление „Икономическа дейност и
фондове“.
(5) На пряко подчинение на заместник
генерален директор на предприятието с ресор
„Пристанищна дейност“ са:
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1. направление „Пазарни анализи и развитие
на пристанищата“;
2. направление „Международна дейност“;
3. направление „Обслужване на корабния
трафик“.
Финансов контрольор
Чл. 27. (1) Финансовият контрольор е пряко
подчинен на генералния директор.
(2) Финансовият контрольор подпомага
генералния директор при изграждане, развитие
и функциониране на системите за финансово управление и контрол, включително чрез
предварителен контрол за законосъобразност
в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(3) Финансовият контрольор извършва проверка на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на предприятието, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството. Финансовият
контрольор извършва предварителен контрол,
както следва:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
3. проверява за правилното начисляване и
калкулация на количествата и сумите;
4. одобрява или отхвърля предложенията на
разпоредителя за поемане на задължения или
за извършване на разходи съгласно правилата
и процедурите на Закона за държавната финансова инспекция, правилника за прилагането
му и указанията на Агенцията за държавна
финансова инспекция;
5. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен
вариант, за целите на предварителния контрол;
6. води електронна картотека на договорите.
Представител на ръководството
Чл. 28. (1) Представителят на ръководството
организира, координира и контролира функционирането на системата за управление на качеството (СУК) в предприятието и има осигурен
достъп до най-високото ниво на управление на
предприятието, свързано с осъществяването на
дейността на СУК.
(2) Функциите на представител на ръководството в предприятието се изпълняват от
заместник генерален директор след изрично
писмено упълномощаване от генералния директор.
(3) Представителят на ръководството осъществява дейностите по функционирането на
СУК, като:
1. осигурява процесите, необходими за функционирането на СУК;
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2. осигурява планиране и провеждане на
вътрешните одити съгласно предварително
подготвен и утвърден план-график и отчитане
на резултатите от тях;
3. осигурява събиране на информация и
анализ на несъответствията и проведените
коригиращи и превантивни действия;
4. осигурява проверката, утвърждаването и
въвеждането на СУК на системните документи
и техните изменения;
5. докладва на управителния съвет и генералния директор за действието и степента на
ефективност на СУК, включително и необходимостта от подобряване;
6. осигурява осведоменост в предприятието
за изискванията на потребителите и заинтересованите страни по отношение на качеството;
7. осигурява обучение на персонала, необходимо за функционирането на СУК;
8. осъществява контакти с външни страни по
въпросите на СУК, включително поддържане
на сертификацията, използването на логото
на сертификационната и акредитационната
организации и др.
Отговорник по здравословни и безопасни
условия на труд
Чл. 29. Отговорникът по здравословни и
безопасни условия на труд изпълнява следните
функции:
1. организира и координира дейностите по
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
2. провежда първоначален, периодичен и
извънреден инструктаж на служителите и работниците в предприятието;
3. организира извършването на оценка на
риска за здравето и безопасността, обхващаща
работни процеси, помещения и работни места;
4. подпомага генералния директор при
обсъждане с комитета по условия на труд
въпросите, свързани с риска на работното
място – предложения, предприети мерки и
постигнати резултати;
5. организира и участва в разработването
на инструкции за безопасна работа с машини,
съоръжения и оборудване в предприятието;
6. осъществява контрол за спазването на
нормите и изискванията за изпълнение на задълженията на служителите и работниците в
предприятието относно спазването на правилата
за безопасни и здравословни условия на труд;
7. организира и контролира дейностите на
службата по трудова медицина;
8. организира поддръжката на общодостъпните пожарогасителни средства в изправност;
9. участва в комисия за определяне на работни
места за трудоустроени, разследва причините
за станали трудови злополуки, води книга за
регистрирането им и съхранява ревизионна
книга за вписване на констатации и предписания на контролните органи;
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10. информира генералния директор на
предприятието за констатирани нарушения на
правилата за здравословни и безопасни условия
на труд и предлага мерки за отстраняването им.
Направление „Административна дейност“
Чл. 30. Направление „Административна
дейност“ осъществява административното
обслужване на предприятието и изпълнява
следните функции:
1. приема, регистрира и предоставя входящата служебна кореспонденция на адресатите,
извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция;
2. организира и осъществява контрол на
деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, на движението на входящата, изходящата и вътрешната
кореспонденция и осигурява информация за
получената и изпратената кореспонденция;
3. получава, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
4. следи за изпълнението на резолюциите
на генералния директор и изготвя справки за
неизпълнените в срок задачи;
5. систематизира документите за текущо
съхраняване в деловодния архив, обработва,
съхранява и организира използването на архивния документационен фонд на предприятието;
6. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват в
деловодния и учрежденския архив;
7. осигурява административното и техническото обслужване на управителния съвет на
предприятието;
8. разработва и предлага за съгласуване
правила за документооборота на предприятието;
9. организира, контролира и отговаря за
транспортното обслужване на предприятието и
техническата поддръжка на автомобилния парк;
10. организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административните и технологичните помещения на
предприятието;
11. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на предприятието – инвентар, организационна техника, консумативи и материали и обзавеждане;
12. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната си
компетентност;
13. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите нормативни актове
съобразно функционалната си компетентност;
14. координира техническата дейност по
изпълнение на съвместни мероприятия на
предприятието с държавни органи, организации и лица.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Направление „Информационни технологии
и сигурност“
Чл. 31. (1) Направление „Информационни
технологии и сигурност“ осъществява автоматизацията, информационното осигуряване и обслужване на бизнес процесите в предприятието,
физическата и информационната сигурност и
управлението при извънредни ситуации и кризи.
(2) В областта на информационните и комуникационните технологии направлението
организира и осигурява:
1. планиране на дейности по информационните и комуникационните технологии в
предприятието;
2. планиране, изграждане, внедряване и
развитие на информационните и комуникационните системи на предприятието;
3. планиране, администриране и поддържане на информационната и комуникационната
инфраструктура на предприятието;
4. съгласуване, осъществяване и контрол на
автоматизиран обмен на данни с национални
и ведомствени информационни системи във
връзка с предмета на дейност на предприятието;
5. управление, координация и контрол на
програми и проекти в областта на информационните и комуникационните технологии в
предприятието;
6. общо управление и контрол върху придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни
продукти за нуждите на предприятието;
7. техническа поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна
инфраструктура на предприятието – локални
мрежи и комуникационно оборудване;
8. техническа поддръжка на хардуера и
системния софтуер на компютърната техника
на предприятието;
9. разработване на технически задания за
внедряване на специализиран приложен софтуер
и техническо оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии;
10. поддържане на документация за сключени договори в областта на информационните
технологии за нуждите на предприятието;
11. подпомагане на потребителите в предприятието при ползване на компютърната техника;
12. планиране, поддържане и развитие на
интернет страницата на предприятието;
13. вземане на участие в разработването
и прилагането на методологии, правила и
процедури в областта на информационните и
комуникационните технологии при реализиране
на проекти в предприятието;
14. сигурността на информационните и
комуникационните системи в предприятието;
15. защитата на класифицираната информация в електронен вид съвместно с органите
по сигурността;
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16. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната си
компетентност.
(3) Направление „Информационни технологии и сигурност“ в областта на сигурността
чрез служителя по сигурността на информацията
организира и осигурява:
1. наличността, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
2. правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;
3. провеждането на всички мероприятия по
защитата на класифицираната информация,
предвидени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и в актовете по
прилагането му;
4. регистрирането и отчетността на движението на класифицирана информация;
5. конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия достъп и охрана
на обектите на предприятието и използването
на техническите средства;
6. провеждане и контрол на изпълнението
на мероприятията от плана в мирно време,
при военно или друго извънредно положение,
както и организация и контрол на дейността
на предприятието по управление на кризи;
7. провеждане на процедура за обикновено
проучване по чл. 47 ЗЗКИ и водeне на регистър
на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
8. подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители от
предприятието за получаване на разрешение за
достъп до информация с ниво на класификация
„секретно“ и по-високо;
9. провеждането на обучението на служителите и работниците от предприятието за работа
с класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
10. периодични проверки за движението и
отчетността на материалите и документите,
съдържащи класифицирана информация;
11. анализ на риска, периодично актуализиране на мероприятията за намаляване на
рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на
информационната сигурност в предприятието;
12. контрол по спазването на пропускателния
режим в сградите на предприятието.
(4) Направлението участва в подготовката
и провеждането на процедурите за възлагане
на обществените поръчки по реда на Закона
за обществените поръчки, Наредбата за възла-
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гане на малки обществени поръчки и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.
Главен юрисконсулт
Чл. 32. Главният юрисконсулт на предприятието е на пряко подчинение на генералния
директор и изпълнява следните функции:
1. оказва съдействие на управителния съвет
и генералния директор за законосъобразно
изпълнение на техните функции;
2. разработва и предлага решения по правни
проблеми и становища по законосъобразността
на договори, заповеди, правилници, инструкции
и правила на предприятието;
3. осъществява процесуалното представителство по дела, по които предприятието е страна;
4. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу предприятието дела;
5. дава становища относно процедурите по
изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
6. дава становища по законосъобразност и
оказва правно съдействие при провеждане на
процедури по реда на Закона за обществените
поръчки, Закона за държавната собственост,
Кодекса на труда и други процедури;
7. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения;
8. участва в разработването на вътрешни
актове, свързани с дейността на предприятието,
както и такива, възложени за разработване на
предприятието;
9. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;
10. дава правни становища по постъпили
молби, жалби, сигнали и предложения, връзка
с дейността и функциите на предприятието;
11. дава правни становища по прилагането
на законовите, подзаконовите нормативни
актове и актовете на генералния директор и
управителния съвет на предприятието;
12. участва със свои представители в работни
групи за изработване на проекти на нормативни
актове в областта на транспорта;
13. участва в международни групи в областта
на пристанищната инфраструктура, като дава
становища по отношение на съответствието
между международните и националните правни
норми;
14. предприема и предлага действия за
правна защита на имуществото, предоставено
на предприятието;
15. изготвя становища по направени предложения за промени в структурата на предприятието;
16. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация след представяне на
мотивирано становище от съответното структурно звено за наличието на информацията и
нейния характер.
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Отдел „Човешки ресурси“
Чл. 33. Отдел „Човешки ресурси“ осъществява дейностите по управление и развитие на
човешките ресурси в предприятието и изпълнява
следните функции:
1. разработва и реализира подходящи политики за управление на човешките ресурси в
предприятието;
2. изготвя и актуализира длъжностно и поименно разписание на предприятието;
3. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики за
съответните длъжности в предприятието;
4. планира, организира и осъществява подбора на служителите и работниците в предприятието;
5. разработва и провежда стажантски програми във връзка с потребностите на предприятието;
6. изготвя и съхранява актове и документи,
свързани с възникването, изменението, прекратяването и регистрирането на трудовите
правоотношения със служителите и работниците
в предприятието;
7. поддържа информационна система за човешките ресурси в предприятието, съставя, води
и съхранява трудовите досиета на служителите
и работниците в предприятието;
8. организира и администрира процеса по
разрешаване и ползване на отпуските на служителите и работниците в предприятието, приема,
обработва и регистрира болничните листове;
9. издава и заверява трудови книжки, изготвя
документи за пенсиониране на служителите и
работниците, изготвя специфични справки в
областта на човешките ресурси;
10. организира обучението и развитието
на човешките ресурси, предлага и реализира
програми за обучение и професионална квалификация;
11. изготвя становища по направени предложения за промени в организационната структура
на предприятието;
12. подготвя заповеди за награждаване и
участва в процедурите за налагане на дисциплинарни наказания;
13. въвежда и прилага системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите
и работниците в предприятието;
14. участва в разработването на правилник
за вътрешния трудов ред и на вътрешните
правила за работната заплата в предприятието;
15. дава мнение на ръководителите, служителите и работниците в предприятието по въпроси,
свързани с управлението на човешките ресурси.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА,
АКВАТОРИЯ И СОБСТВЕНОСТ
Направление „Управление на собствеността“
Чл. 34. Направление „Управление на собствеността“ осъществява дейностите по управлението на собствеността на предприятието
и изпълнява следните функции:
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1. подготвя документите, необходими за
издаване на актове за държавна собственост,
осигурява поддържането им в актуално състояние и води актова книга на недвижимите
имоти, собственост на предприятието;
2. организира набирането, поддържането и
предоставянето на актуални специализирани
данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на кадастрални карти, специализирани
кадастрални карти, регистри и информационни
системи;
3. създава устройствени планове за недвижимите имоти, собственост на предприятието,
в съответствие със Закона за устройство на
територията и поддържа база данни за съществуващите такива;
4. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
5. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за недвижимите имоти, собственост на предприятието, с изключение на
тези в пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
6. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието;
7. организира дейностите по изграждане,
реконструиране, рехабилитиране и поддържане
на недвижимите имоти, собственост на предприятието, с изключение на тези в пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
8. осигурява техническо и документално
съдействие при отчуждаване на недвижими
имоти на трети лица за изграждане или разширение на пристанища за обществен транспорт
с национално значение;
9. изготвя и съгласува проекти на договори
във връзка с управлението на собствеността,
по които страна е предприятието;
10. подготвя и организира процедури за
разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието, както и контрола по
изпълнението на сключените договори за наем
в съответствие с действащото законодателство;
11. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите нормативни актове
съобразно функционалната си компетентност;
12. участва в процедурите при фактическото
приемане и предаване на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост;
13. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната си
компетентност;
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14. съдейства за ефективното управление
на недвижимите имоти, собственост на предприятието.
Направление „Инфраструктура и акватория“
Чл. 35. Направление „Инфраструктура и
акватория“ поддържа предоставената на предприятието публична и частна държавна собственост в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение и изпълнява функции по:
1. изграждане, реконструкция, рехабилитация
и поддържане на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
2. обезпечаване на достъп до пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
3. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне
на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
4. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните
морски води, каналите и акваторията на пристанищата;
5. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори;
6. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола за изпълнението
на договорите по § 74 ЗМПВВППРБ с едноличните търговски дружества за извършване на
пристанищни услуги по чл. 116, ал. 1 от закона
съобразно функционалната си компетентност;
7. обосноваване, мотивиране и подготвяне
на проект на решение на управителния съвет
на предприятието за реконструкция и рехабилитация на цяло или на част от съществуващо
пристанище за обществен транспорт с национално значение по чл. 112в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
8. обосноваване, мотивиране и подготвяне
на проект на решение за инвестиционно проектиране по чл. 112в, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
9. вземане на участие в изготвянето на
проект на национална програма за развитие
на пристанищата за обществен транспорт по
чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
10. вземане на участие в изработването
на дългосрочна програма по чл. 115у, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
11. вземане на участие в изработването на
годишна програма за следващата календарна
година по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна информация за инвестициите и разходите;
12. изготвяне на годишен проект на програма
на предприятието за обосноваване на необходимите разходи за осигуряване на безопасност
на корабоплаването в каналите и акваторията
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на пристанищата за обществен транспорт с национално и регионално значение, проектиране,
изграждане, развитие, безопасност и поддръжка
на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение, както и на вълноломите
и укрепителните съоръжения в прилежащата
им акватория;
13. организиране на демонтирането и изнасянето на съоръженията по чл. 63 ЗМПВВППРБ;
14. извършване на дейности по отношение
на изпълнението на екологичните изисквания
на законодателството на Република България
и Европейския съюз;
15. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при изготвяне на становища за съгласуване
на инвестиционни и други проекти, които са
свързани с дейността на направлението;
16. създаване на генерални планове за
пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 112а ЗМПВВППРБ и
поддържане в актуално състояние на съществуващите такива;
17. осъществяване на дейности за контрол,
анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и
извършване на мониторинг на съоръженията
в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
18. вземане на участие и даване на становища при разрабоването на различни нормативни
актове, свързани с дейността на направлението;
19. вземане на участие в подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане на
обществените поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки, Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки и другите нормативни актове съобразно функционалната си
компетентност.
ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Направление „Финанси и счетоводство“
Чл. 36. Направление „Финанси и счетоводство“ осъществява дейности по икономическото
и финансовото осигуряване на дейността на
предприятието и изпълнява следните функции:
1. организация, ръководство и контрол на
финансово-счетоводната дейност на предприятието;
2. разработва методология и унифицира счетоводната отчетност в главното управление и
клоновете – териториални поделения по Закона
за счетоводството;
3. осъществява методическо ръководство
по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на предприятието, счетоводната отчетност и нормативните актове по
прилагането на данъчното и осигурителното
законодателство;
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4. изготвя и представя за одобрение от управителния съвет периодични отчети и годишен
финансов отчет, баланс, отчети и приложения
към тях в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на МСС;
5. осъществява ефективен предварителен,
текущ и последващ вътрешен финансов контрол
чрез система от вътрешни правила за управление
и контрол на разходите и паричните средства
на предприятието по:
а) спазването на финансовата и платежната
дисциплина;
б) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
6. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната си
компетентност;
7. разработва вътрешните правила за организация на работната заплата;
8. законосъобразно начислява и събира
пристанищните такси;
9. анализира и контролира разходването
на паричните средства в съответствие с утвърдената годишна програма по чл. 115о, т. 8
ЗМПВВППРБ;
10. организира отчетност на програми и
проекти, като поддържа документацията и информацията по начин, осигуряващ възможности
за контрол и мониторинг от съответните органи;
11. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с Националната
агенция за приходите, Националния статистически институт и други държавни органи, като
осигурява разчитането с дължимите данъци,
социалноосигурителни вноски, такси и други
държавни вземания;
12. поддържа счетоводна отчетност на капиталовите трансфери от държавния бюджет и
осъществява финансов контрол върху разходването им в съответствие с чл. 115с, ал. 1, т.
5 и чл. 115т ЗМПВВППРБ;
13. разработва икономически анализи и
справки за дейността на предприятието и
прави предложения за повишаване на нейната
ефективност, отчита и анализира вземанията и
задълженията на предприятието;
14. подпомага генералния директор и управителния съвет при упражняване правата на
предприятието върху дялове или акции в търговски дружества;
15. участва в изработването на годишна
програма за следващата календарна година с
подробна информация за приходите, разходите,
инвестициите и финансиранията;
16. участва в изготвянето на проект на
национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а,
ал. 2 ЗМПВВППРБ;
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17. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите нормативни актове
съобразно функционалната си компетентност.
Направление „Икономическа дейност и фондове“
Чл. 37. (1) Направление „Икономическа
дейност и фондове“ осъществява дейности по
цялостната икономическа политика на предприятието и участва в програми и проекти,
финансирани със средства от Европейския
съюз, държавния бюджет и други финансови
източници и програми, и изпълнява следните
функции:
1. участва в изготвянето и актуализацията на
всички средносрочни и дългосрочни програми
за развитието и дейността на предприятието;
2. извършва идентификация, планиране
и програмиране на инвестиционни проекти
за финансиране от фондове на Европейския
съюз, държавния бюджет и други финансови
източници, фондове и програми;
3. организира и контролира подготовката
и изпълнението на инвестиционните проекти
на предприятието, финансирани от фондове на
Европейския съюз, държавния бюджет и други
финансови източници, фондове и програми;
4. изготвя отчетите за изпълнението на
националните стратегически документи и
стратегическите документи на предприятието;
5. извършва мониторинг на инвестиционните
проекти на всички фази от тяхното изпълнение
и отговаря за въвеждането на данните в информационните системи за наблюдение и контрол;
6. участва в специализирани международни
форуми във връзка с дейността на предприятието;
7. координира дейностите при изпълнение
на инвестиционните проекти с другите звена в
предприятието, с международни и национални
институции, свързани с процесите по усвояване
на средства от Европейския съюз;
8. съдейства на направление „Финанси и
счетоводство“ за организиране на отчетността
по отделните програми и проекти и извършва
проверки по плащанията при изпълнението
на инвестиционните проекти, като поддържа
документацията и информацията, необходими
за техния контрол и мониторинг от съответните органи;
9. участва в подготовката, съгласува и предлага за одобрение проекти за междубанкови
споразумения, свързани с усвояване и обслужване на плащания по отпуснати международни
заеми и произтичащи от тях подзаемни споразумения, свързаните с тях искания за заявяване
и финансови инструменти за разплащане с
доставчици по сключени договори за услуги
и строителство;
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10. участва в подготовката, съгласува и
предлага за одобрение проекти за финансиране
на обекти чрез публично-частно партньорство;
11. извършва оперативен контрол и следи
за спазването на нормативната уредба при
подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти;
12. участва в управлението и координацията
на програми и проекти в областта на екологията, транспортните информационни системи
и технологии, логистика и други, свързани с
предмета на дейност на предприятието;
13. участва в изготвянето на проект на
национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а,
ал. 2 ЗМПВВППРБ;
14. участва в разработки на проекти за
инвестиционни и финансови програми за изграждане, реконструкция и модернизация на
пристанищната транспортна инфраструктура
на страната като част от Общоевропейската
транспортна мрежа;
15. участва в изготвянето на документи и
в провеждането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки, свързани с изпълняваните проекти.
(2) Управлението и изпълнението на проектите в предприятието се осъществяват от звена
за управление и изпълнение на съответните
проекти, чийто състав се определя със заповед
на генералния директор на предприятието.
ПРИСТАНИЩНА ДЕЙНОСТ
Направление „Пазарни анализи и развитие
на пристанищата“
Чл. 38. (1) Направление „Пазарни анализи
и развитие на пристанищата“ осъществява дейности по провеждане на процедури за избор на
пристанищни оператори по чл. 115м, ал. 1, т.
11 и чл. 117б, ал. 3 ЗМПВВППРБ, контрол по
изпълнението на сключените договори с пристанищните оператори и реализира политики за
развитие на пристанищата.
(2) Във връзка с провеждане на конкурсите
за избор на пристанищни оператори при условията и по реда на наредба на Министерския
съвет направлението организира и осигурява:
1. координация между отделните структури
на предприятието за провеждане на процедурите
по избор на пристанищни оператори;
2. изготвяне на документация и провеждане на конкурси за определяне на оператори
в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
3. подготовка на проекти на решения на
управителния съвет за определяне на пристанищни оператори;
4. подготовка на проекти на договори с
пристанищните оператори.
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(3) Във връзка с подготовката на провеждането на конкурсите за избор на лица, извършващи
съпътстващи дейности по чл. 116а ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт
с национално значение, направлението:
1. осъществява координация между отделните
структури на предприятието за провеждане на
процедурите по избор на лицата, извършващи
съпътстващи дейности;
2. изготвя документацията и организира
процедурата по сключване на договорите;
3. подготвя проекти на решения на управителния съвет за определяне на лица, извър
шващи съпътстващи дейности в пристанищата
за обществен транспорт с национално значение.
(4) Направлението организира провеждането на процедурите за избор на пристанищни
оператори, извършващи пристанищни услуги
по управление на отпадъци в резултат от корабоплавателна дейност.
(5) Във връзка с контрола по сключените
от предприятието договори с пристанищните
оператори направлението:
1. осъществява контрол върху изпълнението
на договорите по чл. 116а, ал. 3 и чл. 117б,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
2. следи за наличието на необходимите
технически средства за извършване на съответната пристанищна услуга от специализираните
пристанищни оператори в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
3. подготвя решението за предоставяне извършването на услугите по чл. 116, ал. 3, т. 1
ЗМПВВППРБ за приемане от управителния
съвет на предприятието;
4. прави обосновани предложения за предсрочно прекратяване на сключените договори
с пристанищните оператори.
(6) Във връзка с развитието на пристанищната инфраструктура направлението:
1. участва в изготвянето на проект на национална програма за развитие на пристанищата
за обществен транспорт по чл. 103а, ал. 2
ЗМПВВППРБ;
2. участва в изработването на дългосрочна
програма по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ, в
това число за предоставяне на концесии и за
извършване на пристанищните услуги по чл. 116,
ал. 3, т. 1 и на дейностите по чл. 116а;
3. участва в изработването на годишна програма за следващата календарна година;
4. организира и координира екологичната
политика на предприятието;
5. събира, координира и анализира статистическата информация;
6. осъществява маркетингови проучвания
за структуроопределящите национални стокови
потоци и анализира условията за привличане
на транзитни товари;
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7. осъществява маркетингови проучвания
за логистични връзки и възможности за използване на съществуващи и новосъздаващи
се транснационални транспортни коридори;
8. събира и съхранява материали за чужди
пристанища, транспортни коридори, тарифна
политика и маркетинг, научно-техническа литература, свързана с дейностите и технологиите
в пристанищата, и изготвя SWOT анализи;
9. анализира тенденциите в развитието на
отделните видове транспорт, имащи отношение
към дейността на предприятието, с цел формулиране на конкретни управленски решения
в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и
по конкретни проблеми.
(7) Направлението участва в подготовката
и провеждането на процедурите за възлагане
на обществените поръчки по реда на Закона
за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.
Направление „Международна дейност“
Чл. 39. Направление „Международна дейност“ изпълнява следните функции:
1. участва със свои представители в международни групи в областта на пристанищната
дейност и услуги;
2. разработва програми и концепции за
развитие на международното сътрудничество
на предприятието и води международна кореспонденция;
3. съгласува материали, свързани с подписването, одобряването и утвърждаването на
международни програми, конвенции, договори
и спогодби, съхранява копия от подписаните
международни документи и предоставя информация по международното сътрудничество;
4. участва при организирането и провеждането на международни преговори и срещи;
5. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости,
организира срещи с посланици или други сът
рудници на посолства;
6. организира протоколните участия на
членовете на управителния съвет;
7. организира протоколно задграничните
командировки на служителите и работниците
на предприятието;
8. планира и осъществява връзките на
управителния съвет със средствата за масово
осведомяване, организира пресконференции,
официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси във връзка с дейността
на предприятието;
9. съхранява отчетните доклади от задгранични командировки;
10. осигурява преводи при срещи и извършва
преводи на материали и документи от български
на съответния чужд език и обратно;
11. организира и разработва информационни
материали;
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12. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите нормативни актове
съобразно функционалната си компетентност.
Направление „Обслужване на корабния
трафик“
Чл. 40. (1) Направление „Обслужване на
корабния трафик“ осъществява функции по повишаването на безопасността и ефективността
на корабоплаването, опазването на човешкия
живот на море и защитата на околната среда
и прилежащата брегова ивица от възможните
вредни въздействия от корабоплаването, като:
1. поддържа системата за управление на
трафика и информационното обслужване на
корабоплаването на море и по р. Дунав по ред,
определен от Министерския съвет;
2. предоставя услуги по управление на
трафика и информационното обслужване на
корабоплаването на море и по р. Дунав;
3. събира, съхранява и предоставя информация, придобита чрез системата за докладване в
морските пространства на Република България
и по р. Дунав, на други български и чужди
компетентни органи, заинтересовани лица и
организации;
4. обменя информация с други системи,
предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
5. предоставя услуги чрез българската част
на СМСББ;
6. предоставя далекосъобщителни услуги
кораб – бряг и бряг – кораб;
7. събира, съхранява и предоставя хидрометеорологична информация;
8. събира приходите от такси за информационни услуги по Тарифа № 5 на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
9. инициира действия за получаване на
разрешения, сертификати, лицензии и други
документи, необходими за извършване на
дейностите;
10. поддържа необходимите ресурси за осигуряване денонощно предоставяне на услуги в
рамките на системата за управление на трафика
и информационно обслужване на корабоплаването от Брегова станция „Варна – радио“.
(2) Печатът на направлението е същият
като на предприятието, като в долната му част
вместо „Главно управление“ се изписва текстът
„Направление ОКТ“.
(3) Направлението участва в подготовката
и провеждането на процедурите за възлагане
на обществените поръчки по реда на Закона
за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

Чл. 41. (1) За изпълнение на специализираните му функции в състава на направлението
са включени 4 звена.
(2) Звено „Техническа експлоатация и развитие“ изпълнява функции по:
1. техническо поддържане на системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването и речната
информационна система;
2. вземане на участие в разработване на
мерки за развитие, обновяване и поддържане
на системите в актуален вид и съгласно нормативните български и европейски документи;
3. вземане на участие в разработването и
изпълнението на проектите за развитие на
системите;
4. създаване на планове и документи, отнасящи се до техническата експлоатация и
развитието на системите;
5. извършване на ремонти, профилактика и
смяна на консумативи по план и действия по
метрологичен контрол;
6. организиране на аварийни ремонти;
7. създаване, съхраняване и поддържане на
складов запас за аварии и планови ремонти;
8. вземане на участие в обсъждането на
плановете и програмите, засягащи дейността
на направлението, и предлага решения;
9. създаване, поддържане на техническа и
административна документация;
10. поддържане на контакти с други подобни
морски и речни системи.
(3) Звено „Управление на корабния трафик“
се състои от два сектора – „Управление на корабен трафик Варна“ и „Управление на корабен
трафик Бургас“ и изпълнява функции по:
1. осъществяване на техническо и визуално
наблюдение на плавателни средства във вът
решните морски води и териториалното море
на Република България, събиране, обработване и предоставяне на информация, получена
чрез системата за докладване и от системите
за автоматично опознаване на корабите чрез
секторите за управление на трафика във Варна
и Бургас;
2. предоставяне на следните услуги:
а) информация за навигационната обстановка в съответните райони и за състоянието
на бреговите служби и съоръжения, свързани
с корабоплаването;
б) информация, свързана с метеорологичната
обстановка;
в) информация, препоръки и указания при
възникване на аварийни ситуации с кораби,
представляващи заплаха за морската безопасност и за безопасността на човешкия живот
или околната среда;
г) указания и препоръки относно предприемане на маневри, спазване на определена
скорост и следване на препоръчителни курсове;
д) информация и указания за заставане,
стоене и снемане от котвени стоянки;
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e) друга информация, свързана с условията
и безопасността на корабоплаването;
3. спазване на процедури, инструкции и
правила, одобрени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ (ИАМА), и споразумения за взаимодействие с други компетентни
органи.
(4) Звено „Речни информационни системи“
e разположено в гр. Русе, осигурява речните
информационни услуги в българската част на
р. Дунав и изпълнява функции по:
1. предоставяне на съобщения до корабоплавателите (водачи на речни плавателни средства);
2. приемане на електронни доклади от
корабите;
3. предоставяне на радиотелефонни услуги в
съответствие с действащите регламенти;
4. предоставяне на съвети и препоръки,
свързани с безопасността на корабоплаването
и организирането на трафика чрез използване
на системата за визуализация на трафика;
5. взаимодействие с външни за системите
организации, свързани с корабоплаването по
р. Дунав;
6. предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации и
лица в рамките на утвърдените правила;
7. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация, получена чрез
системата за речния трафик в интерес на безопасността на човешкия живот, на корабоплаването
по р. Дунав и за опазване на околната среда.
(5) Звено „Брегова станция“ е разположено в
гр. Варна, осигурява услуги в българската част
на СМСББ и изпълнява функции по:
1. непрекъснато вахтено обслужване на
каналите за бедствие;
2. разпространение на морска информация
за безопасност чрез системата NAVTEX;
3. обслужване на каналите за цифрово селективно повикване по отношение комуникационното осигуряване на морската безопасност;
4. вземане на участие във всички тестове,
поискани от кораби, от ИАМА или от класификационни организации;
5. извършване на дейности като асоциирана
станция на Морския спасително-координационен център (МСКЦ) в случаи на бедствия и
инциденти;
6. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация.
Раздел IIІ
Клонове – териториални поделения
Чл. 42. (1) Клоновете – териториални поделения на предприятието, са, както следва:
1. пристанище Бургас с район на действие
от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница
със седалище Бургас;
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2. пристанище Варна с район на действие
от географския паралел на българо-румънската
граница до географския паралел на нос Емине
със седалище Варна;
3. пристанище Лом с район на действие от
километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав със седалище гр. Лом;
4. пристанище Русе с район на действие от
километър 374,100 до километър 645 от българския участък на р. Дунав със седалище Русе.
(2) Клоновете – териториални поделения:
1. провеждат политиката на предприятието
в своя регион;
2. съблюдават обезпечаването на навигационното осигуряване на корабоплаването в
района им на действие;
3. поддържат инфраструктурата и създават условия за техническа, технологична и
екологична безопасност на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
на съответната територия;
4. предлагат ежегодно титулни списъци за
извършване на планови ремонти на обекти от
пристанищната инфраструктура, разположени
на тяхна територия; след утвърждаване на
списъците от главното управление на предприятието, клоновете – териториални поделения,
създават организация за изпълнение на сключените договори и извършват контрола при
изпълнението им;
5. следят за изпълнението на договорите по
чл. 116а, ал. 3 и чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ,
сключени за тяхната територия, и оказват
съдействие на служителите и работниците на
предприятието при осъществяването на контрола по изпълнението на същите;
6. организират събирането, обработката,
обобщаването, съхраняването и предаването
на главното управление на предприятието на
необходимите статистически данни съгласно
изискванията на ЗМПВВППРБ;
7. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията им;
8. събират приходите от пристанищните
такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие
с района им на действие;
9. предприемат необходимите действия по
получаване на виза за проектиране на пристанище за обществен транспорт с национално
значение или на отделни обекти в него в
съответствие с района им на действие, както
и за разрешение за строеж и разрешение за
ползване на обектите, в случай че същите не
се издават на концесионера, в съответствие със

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

сключен концесионен договор, съгласувано с
управителния съвет и генералния директор на
предприятието;
10. осъществяват контакти с държавните
органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното
развитие на региона и преодоляването на
последствията от стихийни бедствия и аварии;
11. подготвят документацията при възлагане
на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки или за отдаване под наем на
обекти в района им на действие по реда и при
условията на Закона за държавната собственост
и правилника за неговото прилагане в съответствие на обема на представителна власт и ги
представят на управителния съвет и генералния
директор на предприятието за утвърждаване;
12. участват в съставянето или изискват
съставянето на констативни протоколи за възникнали застрахователни събития;
13. организират денонощна диспечерска
служба за събиране на таксите по т. 8; работното
време и смените на работа в клоновете – териториални поделения, се утвърждават от генералния
директор по предложение на директорите на
клоновете – териториални поделения.
(3) Печатът на клоновете – териториални
поделения, е същият като на предприятието, като
в долната му част вместо „Главно управление“
се изписва текстът „Териториално поделение
(клон)“, съответно Варна, Бургас, Русе и Лом.
Чл. 43. (1) Клоновете – териториални поделения, се ръководят и представляват от директор.
(2) Директорът на клона – териториално
поделение:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на териториалното поделение;
2. представлява териториалното поделение;
3. предлага за назначаване и освобождаване от длъжност служителите и работниците в
териториалното поделение;
4. командирова със заповед служителите и
работниците от териториалното поделение в
страната;
5. организира квалификацията и преквалификацията на служителите и работниците в
териториалното поделение;
6. предлага налагането на дисциплинарни
наказания при нарушения на трудовата дисциплина;
7. осъществява и обезпечава функционалната
взаимовръзка между отделните административни единици, главното управление на предприятието и клона – териториално поделение.
(3) При отсъствие на директора той се замества от служител на териториалното поделение, за когото с писмена заповед е определен
обемът на правомощията.
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Раздел ІV
Организация на работа
Чл. 44. (1) Продължителността на работното
време на служителите е 8 часа дневно и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Направление „Обслужване на корабния
трафик“ осигурява денонощно предоставяне
на услуги за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и
бреговата станция. Работното време и смените
на работа в направлението се утвърждават от
генералния директор по предложение на ръководителя на направлението.
(3) Клоновете – териториални поделения,
организират денонощна диспечерска служба за
събиране на пристанищните такси по чл. 103в
ЗМПВВППРБ и Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Работното време и смените на
работа в клоновете – териториални поделения,
се утвърждават от генералния директор по
предложение на директорите на клоновете – териториални поделения.
Чл. 45. (1) Документите, изпратени до предприятието от държавни органи, от юридически
или физически лица, се завеждат в деловодството на главното управление, съответно в
клоновете – териториални поделения.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл. 46. (1) Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
(2) Насочването на служебните преписки
се извършва от генералния директор и/или от
заместник генералните директори и от директора
на клона – териториално поделение.
Чл. 47. (1) Генералният директор разпределя
служебните преписки с резолюция до съответните заместник генерални директори, както и
до съответните административни единици и
ръководители на звена, които са на негово пряко
подчинение. Резолюцията съдържа указания,
срок за изработване, дата и подпис.
(2) При възлагане на служебна преписка
на повече от един служител на първо място в
резолюцията се изписва отговорният служител
за нейното изпълнение.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
предприятието.
Чл. 48. Изходящите от предприятието документи се съставят в не по-малко от 2 екземпляра. Единият екземпляр съдържа инициалите
и подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя/ите на съответното звено,
като се посочва и датата.
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Чл. 49. Служителите в предприятието изпълняват възложените им задачи точно, доб
росъвестно и безпристрастно в съответствие с
българското законодателство, този правилник
и длъжностните си характеристики.
Чл. 50. (1) В изпълнение на функциите и
поставените задачи административните единици и звената в главното управление и в
клоновете – териториални поделения, изготвят
планове, програми, становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, прогнози, оферти,
инструкции, проекти на решения, отговори и
др. по конкретни въпроси и вътрешни актове.
(2) Генералният директор на предприятието
в кръга на своите правомощия издава правилници, инструкции и заповеди, а директорите
на клоновете – териториални поделения – инструкции и заповеди.
Чл. 51. Ръководителите на звената в предприятието осъществяват цялостен контрол върху
дейността на звеното, както и по изпълнението
на задачите, произтичащи от функционалната
им компетентност.
Чл. 52. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други
специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в предприятието, се уреждат
с вътрешни правила, инструкции и заповеди.
Чл. 53. (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на предприятието,
могат да бъдат привличани външни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
предходната алинея се определят в сключения
с тях договор от генералния директор след
решение на управителния съвет.
Чл. 54. (1) За образцово изпълнение на трудовите си задължения служителите и работниците
на предприятието могат да бъдат награждавани
от генералния директор с отличия и с парични
или предметни награди.
(2) Награждаването на служителите и работниците се извършва със заповед на генералния директор на предприятието въз основа
на мотивиран доклад от ръководител в главно
управление или от директор на клон – териториално поделение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 115п, ал. 7, т. 3 ЗМПВВППРБ.
§ 2. Този правилник отменя Правилника
за устройството, функциите и дейността на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приет на първото заседание на
управителния съвет на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ на основание
чл. 115п, ал. 7, т. 3 ЗМПВВППРБ.
§ 3. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ е правоприемник на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“, създадена с Постановление № 124 на
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Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр.
55 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.), и поема
съответната част от активите и пасивите, правата и задълженията по баланса є към датата
на влизане в сила на ЗМПВВППРБ, която се
отнася до предмета на дейност на държавното
предприятие, определен в чл. 115м, съгласно
заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Министър: Ал. Цветков
4056

Наредба за отменяне на Наредба № 131 от
2006 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства по отношение на предните
им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението
по пътищата (ДВ, бр. 38 от 2006 г.)
Параграф единствен. Наредба № 131 от
2006 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства по отношение на предните
им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението
по пътищата (ДВ, бр. 38 от 2006 г.) се отменя.
Министър: Ал. Цветков
4164

Наредба за отменяне на Наредба № 132 от
2006 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на
предни защитни устройства (обн., ДВ, бр. 74
от 2006 г.; изм., бр. 77 от 2007 г.)
Параграф единствен. Наредба № 132 от
2006 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на предни
защитни устройства (обн., ДВ, бр. 74 от 2006 г.;
изм., бр. 77 от 2007 г.) се отменя.
Министър: Ал. Цветков
4165

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства по отношение на
тяхното повторно използване, рециклиране и
оползотворяване (ДВ, бр. 87 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 1, част А
на Наредба № 60 за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета
(ДВ, бр. 59 от 2003 г.)“ се заменят с „чл. 149 от
Закона за движението по пътищата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета“ се заменят с „Наредба
№ 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.)“;
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б) в т. 3 думите „§ 1, т. 21“ се заменят с
„чл. 51, ал. 6“.
§ 2. Член 3 се отменя.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При подаване на заявление за
ЕО одобряване типа на ПС в съответствие с
чл. 4 от Наредба № 60 за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета производителят прилага и списък с
данни по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага подробна техническа информация,
необходима за извършването на изчисленията
и проверките, посочени в приложение № 1,
отнасящи се до естеството на материалите, използвани при производството на ПС и неговите
компоненти; в случаите, когато се установи,
че тази информация е защитена от правата за
интелектуална собственост или представлява
ноу-хау на производителя или неговите доставчици, производителят или неговите доставчици
предоставят достатъчно информация, която
да позволи изчисленията да бъдат извършени
правилно.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изпълнителния директор на ИА
„АА“ одобрява типа на ПС по отношение на
тяхното повторно използване, рециклиране и
оползотворяване, когато:
1. превозното средство отговаря на изискванията на наредбата;
2. е представен валиден сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4.
(2) ЕО сертификатът за одобряване типа
на ПС по отношение на тяхното повторно
използване, рециклиране и оползотворяване
се издава от изпълнителния директор на ИА
„АА“ по образец съгласно приложение № 3.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА
„АА“ отказва одобряването на типа на ПС по
отношение на тяхното повторно използване,
рециклиране и оползотворяване, когато:
1. превозното средство не отговаря на изиск
ванията на наредбата;
2. сертификатът за съответствие с изискванията на приложение № 4 е невалиден.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира писмено
и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Преди издаването на сертификат
за одобряването на типа на ПС се извършва
предварителна оценка на производителя съгласно процедурата, определена в приложение № 4, за да се докаже, че производителят
прилага задоволителни правила и процедури
за правилно управление на възможността за
тяхното повторно използване, рециклиране и
оползотворяване.
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(2) Предварителната оценка се извършва от
акредитирани органи за сертификация, които
отговарят на общите изисквания на БДС EN
45012:2000 за органите по оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството,
по отношение на прилаганите от производителя
системи за управление.
(3) След извършване на предварителната
оценка акредитираните органи по ал. 2 издават
на производителя сертификат за съответствие
с изискванията на приложение № 4.
(4) Образецът на сертификата по ал. 3 е
посочен в приложение № 5.
(5) Сертификатът по ал. 3 включва приложимата документация и описва технологията,
която се използва от производителя.
(6) Валидността на сертификата по ал. 3 е
не по-малко от две години от датата на издаването преди извършване на нови проверки.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Предварителната оценка на производителя трябва да докаже, че използваните
материали за производството на ПС отговарят на разпоредбите по чл. 6 от Наредбата за
изискванията за третиране на отпадъците от
моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 от
2004 г.).“
§ 8. В чл. 9, ал. 1 думите „чл. 8“ се заменят
с „чл. 7“.
§ 9. В чл. 10 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № 4“.
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. В края на срока на валидност на
сертификата за съответствие с изискванията на
приложение № 4 органът по чл. 7, ал. 2 издава
нов сертификат за съответствие с изискванията
на приложение № 4 или продължава валидността на предишния за още две години. Нов
сертификат за съответствие с изискванията на
приложение № 4 се издава в случаите, когато
са били извършени съществени изменения.“
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „§ 1, т. 12 и 13“ се заменят
с „§ 1, т. 13 и 24“.
2. В т. 3 думите „т. 1 и 3, част Б, приложение № 1“ се заменят с „т. 1, букви „а“ и „в“ от
част Б на приложение № 1“.
3. В т. 7 думите „§ 1, т. 7“ се заменят с
„§ 1, т. 18“.
§ 12. В приложение № 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „амортисьори“ и „управление“ се заменят съответно с „възглавници“
и „колело“;
б) в буква „е“ думата „прахови“ се заличава.
2. В т. 9 думите „по приложение № 5“ се
заменят с „на приложение № 4“.
§ 13. Приложение № 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1

Списък с данни за ЕО одобряване типа на превозно средство в съответствие с приложение І на Директива 2007/46/ЕО (*) във връзка с ЕО одобряване типа на превозни средства по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички
чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4.
Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
0.
0.1.
0.2.
0.2.0.1.
0.2.1.
0.3.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Марка (търговско наименование на производителя): ...............................................................................
Тип: .....................................................................................................................................................................
Шаси: ...................................................................................................................................................................
Търговско(-и) наименование(-я) (когато има): ........................................................................................
Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (b): ..................
..................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ........................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (с): ......................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: ...............................................................................................
0.8
Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): .........................................................................................................
1.
ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1.
Снимки и/или чертежи на представено за одобряване превозно средство: ...................................
1.2.
Схема с всички размери на цялото превозно средство: .......................................................................
1.3.
Брой на осите и колелата: ...........................................................................................................................
1.3.1.
Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: .........................................................................
1.3.3.
Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им): ..................................................
1.7.
Кабина на водача (изнесена напред или нормална) (z): ......................................................................
3.
ДВИГАТЕЛ (q ) (В случай на превозно средство, което може да се задвижва или с бензин, или
с дизелово гориво и др., или също от комбинация с друго гориво, точките трябва да бъдат
повторени (+)
3.1.
Производител: ......................................................................................................................................................
3.2.
Двигател с вътрешно горене
3.2.1.
Специфична информация за двигателя
3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (1)
3.2.1.2. Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................................
3.2.1.3. Обем на двигателя (s): ...................................................................................................................... cm3
3.2.2.
Гориво: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (LPG)/природен газ (NG)/етанол (1)
4.
ТРАНСМИСИЯ (v)
4.2.
Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): ..........................................................................
4.5.
Предавателна кутия
4.5.1.
Тип (ръчно/автоматично/безстепенно изменение (БИ) (1)
4.9.
Блокаж на диференциала: да/не/по избор (1)
9.
КАРОСЕРИЯ
9.1.
Тип на каросерията: .............................................................................................................................................
9.3.1.
Конфигурация на вратите и брой на вратите: ......................................................................................
9.10.3. Седалки
9.10.3.1. Брой: ......................................................................................................................................................................
15.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
15.1.
Версия, към която принадлежи референтното превозно средство: ...................................................
15.2.
Маса на референтното превозно средство с каросерията или маса на шасито с кабина, без
каросерията и/или теглително-прикачното устройство, ако производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно
колело, ако са монтирани), без водача: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
15.3.
Маса на материалите на референтното превозно средство: ...............................................................
15.3.1. Маса на материалите, отчетена на етапа преди третирането (##): ......................................................
15.3.2. Маса на материалите, отчетена на етапа на разглобяване (##): ...........................................................
*
Номерата на точките и бележките под линия съответстват на тези, определени в приложение І на
Директива 2007/46/ЕО. Точките, които не са приложими, са пропуснати.
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15.3.3.
15.3.4.
15.3.5.
15.3.6.
15.3.7.
15.4.
15.4.1.
15.4.2.
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Маса на разглежданите като рециклируеми материали, отчетена на етапа на третиране на
неметалните отпадъци (##): ........................................................................................................................
Маса на материалите, които дават възможност за възстановяване на енергията, отчетена
на етапа на третиране на неметалните отпадъци (##): .......................................................................
Списък на материалите (##): .............................................................................................................................
Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или рециклиране:
Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или оползотворяване: ...........
..............................................................................................................................................................................
Коефициенти
Коефициент на рециклиране ‘Rcyc (%)’: …………………………………………....................................................…..
Коефициент на оползотворяване ‘Rcov (%)’: ……………………………………....................................................….“

§ 14. Приложение № 3 се изменя така:

ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 х 297 mm)
ЕО сертификат за одобряване на типа

„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2

Печат на ИА „АА“
Информация, отнасяща се до:
– ЕО одобряване на типа (1)
– изменение на ЕО одобряването на типа (1)
– отказ за ЕО одобряване на типа (1)
съгласно Директива 2005/64/ЕО
ЕО номер на одобряването на типа: .................................................................................................
Основание за изменението: ................................................................................................................
0.1.
0.2.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.8.
[...]

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

РАЗДЕЛ І
Марка (търговско наименование на производителя): .................................................................................
Тип: .......................................................................................................................................................................
Търговско(-и) наименование(-я) (2): .............................................................................................................
Начини за идентификация на типа, ако се маркира на превозното средство: ................................
Местоположение на тази маркировка: ..........................................................................................................
Категория на превозното средство (3): ..........................................................................................................
Наименование и адрес на производителя: ....................................................................................................
Наименование(-я) и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): ......................................................................

РАЗДЕЛ ІІ
Допълнителна информация: ............................................................................................
Коефициент(-и) на рециклиране на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .
Коефициент(-и) на оползотворяване на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .............
..........................................................................................................
Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията: ..................................................
Дата на протокола от изпитванията: .............................................................................................................
Номер на протокола от изпитванията: ..........................................................................................................
Забележки (когато има): .................................................................................................................................
Приложения: индекс на информационното досие и информационно досие....................................
Превозното средство отговаря / не отговаря (1) на техническите изисквания на наредбата:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(Място)
(Подпис)
(Дата)
Приложения: Информационно досие.
Излишното се зачертава.

2
Ако няма такова по време на процедурата по издаване на ЕО одобряване на типа, тази точка
се попълва най-късно по време на пускането на превозното средство на пазара.
3
Така, както е определена в част А от приложение II на Директива 2007/46/ЕО.“
§ 15. Приложение № 4 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 7, ал. 1
(идентично на приложение ІV от Директива
2005/64/ЕО)
Предварителна оценка на производителя
Проверки, които трябва да бъдат извършени
от органите за сертификация по чл. 7, ал. 2
1. Органът за сертификация по чл. 7, ал. 2
трябва да се увери, че производителят е предприел необходимите мерки, за да:
а) получи необходимата информация по
цялата верига за снабдяване, по-специално
за естеството и масата на всички материали,
използвани при конструирането на ПС, за да
извърши изчисленията, които се изискват съгласно изискванията на наредбата;
б) има на разположение всички останали
данни за ПС, които се изискват в процеса на
изчисленията, като обема на течностите и т.н.;
в) провери по подходящ начин информацията, получена от доставчиците;
г) контролира списъка на материалите;
д) може да изчислява коефициентите на
рециклиране и оползотворяване в съответствие
със стандарт БДС ISO 22628:2006;
е) обозначи пластмасовите и еластичните
компоненти и материали в съответствие с
изискванията на чл. 7 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства;
ж) провери, че при конструирането на нови
ПС не са били използвани повторно компонентите, посочени в т. 2 на приложение № 1.
2. Производителят предоставя на органа
за сертификация по чл. 7, ал. 2 необходимите
документи, удостоверяващи изпълнението на
изискванията по т. 1. От особена важност е
рециклирането и оползотворяването на материалите да са документирани точно.
3. За целите на предварителната оценка по
глава трета производителят трябва да докаже,
че съответствието с изискванията на чл. 6 от
Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от моторни превозни средства е
осигурено чрез сключването на договорни
споразумения с доставчиците.
4. За целите на предварителната оценка по
глава трета производителят трябва да установи
процедури за:
а) съобщаване на приложимите изисквания
на неговите служители и на всички негови
доставчици;
б) наблюдение и гарантиране, че доставчиците действат в съответствие с тези изисквания;
в) събиране на съответните данни чрез цялата верига за снабдяване;
г) преглед и проверка на получената от
доставчиците информация;
д) адекватна реакция в случаите, в
които получените от доставчиците данни
показват несъответствие с изискванията
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на чл. 6 от Наредбата за изискванията
за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства.
5. За целите на т. 3 и 4 от производителя
се изисква да прилага, съгласувано с органа
за сертификация по чл. 7, ал. 2, стандарт ISO
9000/14000 или друга стандартизирана програма
за гарантиране на качеството.“
§ 16. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 7, ал. 4
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ IV ОТ
ДИРЕКТИВА 2005/64/ЕО*
№ [........... номер на сертификата]
[....................наименование на органа за
сертификация]
Удостоверява, че
(Производител): ..........................................................
...................................................................
(Адрес на производителя): ........................................
....................................................................
отговаря на изискванията на приложение IV от
Директива 2005/64/ЕО.
Проверките са извършени на:
от (наименование и адрес на органа за
сертификация):
Номер на доклада:
Сертификатът е валиден до [.......дата]
Съставен в [........ място]
на [............ дата]
[.................. подпис]
Приложения:
Описание
на
технологията,
предоставена от производителя за повторно
използване, рециклиране и оползотворяване.

* Приложение ІV от Директива 2005/64/ЕО
съответства на приложение № 4 от Наредба
№ 133.“
Допълнителна разпоредба
§ 17. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2009/1/ЕО на Комисията от 7 януари
2009 г. за изменение с цел привеждането є в
съответствие с техническия прогрес на Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно типовото одобрение на
моторни превозни средства по отношение на
възможната им повторна употреба, рециклиране
и оползотворяване (ОВ, L 9, 14.І.2009 г., стр. 31).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. От 1 януари 2012 г. изпълнителният
директор на ИА „АА“ отказва издаването на
сертификат за ЕО одобряване типа на нови ПС
по отношение на тяхното повторно използване,
рециклиране и оползотворяване, когато не са
изпълнени изискванията на наредбата.
§ 19. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
4166
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително
работата с базите данни, тяхното прехвърляне
и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги (ДВ, бр. 1 от 2008 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Предприятията, които са задължени
да предоставят универсалната услуга по чл. 182,
ал. 2, т. 3 от Закона за електронните съобщения, издават поне един телефонен указател в
печатна и/или електронна форма. Предприятията отправят мотивирано искане до Комисията
за регулиране на съобщенията (комисията) за
одобрение на формата на указателя – печатна
и/или електронна, като комисията се произнася
с решение в едномесечен срок от получаване
на искането. Телефонният указател се актуализира редовно, но най-малко веднъж годишно.“
§ 2. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятия, които предоставят на своите абонати обществени телефонни услуги чрез
номера от Националния номерационен план,
са длъжни да удовлетворяват всяко обосновано
искане за предоставяне или актуализиране на
данните по чл. 12, ал. 6 за абонатите си, които
са заявили изрично съгласие за включването на
данните им, при изготвяне или актуализиране
на телефонни указатели.“
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Предприятия, които предоставят на
своите абонати обществени телефонни услуги
чрез номера от Националния номерационен
план, могат да предоставят данните по чл. 12,
ал. 7 за абонатите си, които са заявили изрично
съгласие за включването на данните им при
изготвяне или актуализиране на телефонни
указатели, по договаряне с предприятията,
отправили съответните искания.“
§ 4. В чл. 11, ал. 1 думите „и не по-малко
от веднъж на три години“ се заличават.
§ 5. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятия, които предоставят на своите абонати обществени телефонни услуги чрез
номера от Националния номерационен план,
са длъжни да удовлетворяват всяко обосновано
искане за предоставяне или актуализиране на
данните по чл. 12, ал. 6 за абонатите си, които
са заявили изрично съгласие за включването на
данните им при предоставянето на телефонни
справочни услуги.“
§ 6. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Предприятия, които предоставят на
своите абонати обществени телефонни услуги
чрез номера от Националния номерационен
план, могат да удовлетворяват всяко обосновано
искане за предоставяне или актуализиране на
данните по чл. 12, ал. 7 за абонатите си, които
са заявили изрично съгласие за включването на
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данните им при предоставянето на телефонни
справочни услуги, по договаряне с предприятията, отправили съответните искания.“
§ 7. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „на основание чл. 258, ал. 7“
се заменят с „на основание чл. 258, ал. 8“.
Министър: Ал. Цветков
4057

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.;
изм., бр. 4 от 2007 г. и бр. 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 изразът „произвеждани от
лицето, на което принадлежат семената“ се
заменя с „произвеждани от лицето, на което
принадлежи лабораторията“.
2. В ал. 2 след израза „Лабораториите по
ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Списък на видовете фуражни култури
Наредбата се прилага за семената от видовете
фуражни култури, както следва:
a) Poaceae (Gramineae) – Житни треви
Agrostis canina L. – полевица кучешка
Agrostis gigantea Roth – полевица бяла
Agrostis stolonifera L. – полевица издънкова
(бяла)
Agrostis capillaris L. – полевица
Alopecurus pratensis L. – ливадна лисича опашка
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl
& C. Presl – висок (френски) райграс
Bromus catharticus Vahl – овсига
Bromus sitchensis Trin. – овсига
Cynodon dactylon (L.) Pers. – бермутска трева
Dactylis glomerata L. – ежова главица
Festuca arundinacea Schreber – власатка тръстиковидна
Festuca filiformis Pourr. – власатка (финолистна)
Festuca ovina L. – власатка овча
Festuca pratensis Huds. – власатка ливадна
Festuca rubra L. – власатка червена
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – власатка
твърдоглава
(изм., ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
xFestulolium Asch. & Graebn. – хибрид, резултат
от кръстосването на видове от родовете Festuca с
видове от родовете Lolium
Lolium multiflorum Lam. – многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски
Lolium perenne L – пасищен (английски) райграс
Lolium x boucheanum Kunth – хибриден райграс
Phalaris aquatica L. – тръстичина (фаларис)
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Phleum nodosum L. – тимотейка
Phleum pratense L. – ливадна тимотейка
Poa annua L. – едногодишна метлица
Poa nemoralis L. – горска метлица
Poa palustris L. – блатна метлица
Poa pratensis L. – ливадна метлица
Poa trivialis L. – обикновена метлица
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – златна трева
б) Fabaceae (Leguminosae) – Бобови треви
Hedysarum coronarium L. – сула
Lotus corniculatus L. – звездан (лотус)
Lupinus albus L. – лупина бяла
Lupinus angustifolius L. – лупина теснолистна
Lupinus luteus L. – лупина жълта
Medicago lupulina L. – люцерна хмеловидна
Medicago sativa L. – люцерна обикновена
Medicago x varia T. Martyn – пясъчна люцерна
Onobrychis viсiifolia Scop. – еспарзета
Pisum sativum L. (partim) – грах фуражен
(полски)
Trifolium alexandrinum L. – детелина александрийска
Trifolium hybridum L. – детелина розова, хибридна
Trifolium incarnatum L. – детелина инкарнатна
Trifolium pratense L. – детелина червена
Trifolium repens L. – детелина бяла
Trifolium resupinatum L. – детелина персийска
Trigonella foenum-graecum L. – сминдух , тилчец
Vicia faba L. (partim) – бакла
Vicia pannonica Сrantz – панонски фий
Vicia sativa L. – обикновен фий
Vicia villosa Roth – пясъчен фий
в) Други видове
B r a s s i c a n a p u s L . v a r. n a p o b r a s s i c a ( L )
Rchb. – брююква
Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef.
var. medullosa Thell. + var varidis L. – кръмно
(фуражно) зеле
Phacelia tanacetifolia Benth – фацелия
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Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – фуражна ряпа.“

§ 3. Приложение № 3 към чл. 3, т. 1, букви
„в“ и „г“, т. 2, букви „в“ и „г“, чл. 4, ал. 1, т. 1 и
3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 7,
ал. 2, т. 1 и 2, чл. 13, ал. 5, чл. 17, ал. 1, т. 1,
ал. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 28, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 3, т. 1, букви „в“ и „г“, т. 2, букви
„в“ и „г“, чл. 4, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 3,
ал. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 1
и 2, чл. 13, ал. 5, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 5,
чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 28, ал. 4
Условия, на които трябва да отговарят семената
I. Сертифицирани семена
1. Семената имат задоволителна сортова
идентичност и сортова чистота. За семената от
посочените видове са спазени следните норми
или други условия:
Минимална сортова чистота:
– за Brassica napus var. napobrassica и Brassica
oleracea convar. acephala и за „едноклонови“ сортове Poa pratensis – 98 %;
– за Pisum sativum, Vicia faba:
а) сертифицирани семена първо размножение – 99 %;
б) сертифицирани семена второ размножение – 98 %.
Минималната сортова чистота основно се установява чрез полска инспекция, проведена в съответствие с условията, описани в приложение № 2.
2. Семената изпълняват следните норми или
други условия по отношение на кълняемост,
аналитична чистота и съдържание на семена от
други растителни видове, а за лупина, включително семена от лупина в друг цвят и семена от
горчива лупина:

А. Таблица
ВИДОВЕ

1

Кълняемост

Aналитична чистота

минимална
кълняемост
(% от чисто
семе)

максимум
съдържание
на твърди
семена (% от
чисто семе)

2

3

минимум
максимално съдържание на семена
аналитична
от други растителни видове (% от
чистота (% oт
масата)
масата)
общо
единични
Elytrigia
видове
repens
4

5

6

7

POACEAE
(GRAMINEAE)
Agrostis canina

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

Agrostis gigantea

80 (a)

90

2,0

1,0

0,3

Agrostis stolonifera

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

Agrostis capillaris

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

Alopecurus pratensis

70 (a)

75

2,5

1,0 (е)

0,3

Arrhenatherum elatius

75 (a)

90

3,0

1,0(е)

0,5

Bromus catharticus

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

Bromus sitchensis

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

Cynodon dactylon

70 (a)

90

2,0

1,0

0,3
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4

5

6

7

Dactylis glomerata

80 (a)

90

1,5

1,0

0,3

Festuca arundinacea

80 (a)

95

1,5

1,0

0,5

Festuca filiformis

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

Festuca ovina

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

Festuca pratensis

80 (a)

95

1,5

1,0

0,5

Festuca rubra

75 (a)

90

1,5

1,0

0,5

Festuca trachyphylla

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

x Festulolium

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

Lolium multiflorum

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

Lolium perenne

80 (a)

96

1,5

1,0

0,5

Lolium x boucheanum

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

Phalaris aquatica

75 (a)

96

1,5

1,0

0,3

Phleum nodosum

80 (a)

96

1,5

1,0

0,3

Phleum pratense

80 (a)

96

1,5

1,0

0,3

Poa annua

75 (a)

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

Poa nemoralis

75 (a)

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

Poa palustris

75 (a)

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

Poa pratensis

75 (a)

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

Poa trivialis

75 (a)

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

Trisetum flavescens

70 (a)

75

3,0

1,0 (в)

0,3

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Hedysarum coronarium

75 (a)(б)

30

95

2,5

1,0

Lotus corniculatus

75 (a)(б)

40

95

1,8 (г)

1,0 (г)

Lupinus albus

80 (a)(б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

Lupinus angustifolius

75 (a)(б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

Lupinus luteus

80 (a)(б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

Medicago lupulina

80 (a)(б)

20

97

1,5

1,0

Medicago sativa

80 (a)(б)

40

97

1,5

1,0

Medicago x vаria

80 (a)(б)

40

97

1,5

1,0

Onobrychis viciifolia

75 (a)(б)

20

95

2,5

1,0

Pisum sativum

98

0,5

0,3

Trifolium alexandrinum

80 (a)(б)

20

97

1,5

1,0

Trifolium hybridum

80 (a)(б)

20

97

1,5

1,0

Trifolium incarnatum

75 (a)(б)

20

97

1,5

1,0

Trifolium pratense

80 (a)(b)

20

97

1,5

1,0

Trifolium repens

80 (a)(б)

40

97

1,5

1,0

Ttifolium resupinatum

80 (a)(б)

20

97

1,5

1,0

95

1,0

0,5

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

80 (a)

Vicia faba

80 (a)(б)

5

98

0,5

0,3

Vicia pannonica

85 (a)(б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)

Vicia sativa

85 (a)(б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)

Vicia villosa

85 (a)(б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)
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4

5

6

80 (a)

98

1,0

0,5

viridis)

75 (a)

98

1,0

0,5

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

96

1,0

0,5

80 (a)

97

1,0

0,5

7

Brassica napus
var. napobrassica
Brassica oleracea
convar. acephala
(acephala
var.medullosa+var.

Raphanus sativus
var. oleiformis

Аналитична чистота
Максимално съдържание на семена
от други растителни видове (% в
пробата по маса)
Видове

Максимално съдържание на
семена от други растителни
видове в проба по маса,
определена в колона 4 на
приложение № 4 (общо за
колона)

Rumex
spp., без
Rumex
acetosella
и Rumex
maritimus

Melilotus
spp.

Raphanus
raphanistrum

Sinapis
arvensis

Avena
fatua,
Avena s
terilis

Cuscuta
spp.

Rumex
spp, без
Rumex
acetosella
и Rumex
maritimus

8

9

10

11

12

13

14

POACEAE
(GRAMINEAE)
Agrostis canina

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Agrostis gigantea

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Agrostis stolonifera

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Agrostis capillaris

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Alopecurus pratensis

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Arrhenatherum elatius

0,3

0(ж)

0(й)(k)

5(н)

Bromus catharticus

0,3

0(ж)

0(й)(k)

10(н)

Bromus sitchensis

0,3

0(ж)

0(й)(k)

10(н)

Cynodon dactylon

0,3

0

0(й)(k)

2

Dactylis glomerata

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca arundinacea

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca filiformis

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca ovina

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca pratensis

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca rubra

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Festuca trachyphylla

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

x Festulolium

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Lolium multiflorum

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Lolium perenne

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Условия за
съдържание
на семена
от лупина,
отклонява
щи се по
цвят и семена горчива
лупина

15
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12

13

14

Lolium x boucheanum

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Phalaris aquatica

0,3

0

0(й)(k)

5

Phleum nodosum

0,3

0

0(k)

5

Phleum pratense

0,3

0

0(k)

5

Poa annua

0,3

0

0(й)(k)

5(н)

Poa nemoralis

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Poa palustris

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Poa pratensis

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Poa trivialis

0,3

0

0(й)(k)

2(н)

Trisetum flavescens

0,3

0(з)

0(й)(k)

2(н)

15

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Hedysarum coronarium

0,3

0

0(k)

5

Lotus corniculatus

0,3

0

0(л)(м)

10

Lupinus albus

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

(o)(п)

Lupinus angustifolius

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

(o)(п)

Lupinus luteus

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

(o)(п)

Medicago lupulina

0,3

0

0(л)(м)

10

Medicago sativa

0,3

0

0(л)(м)

10

Medicago x varia

0,3

0

0(л)(м)

10

Onobrychis viciifolia

0,3

0

0(й)

5

Pisum sativum

0,3

0

0(й)

5(н)

Trifolium alexandrinum

0,3

0

0(л)(м)

10

Trifolium hybridum

0,3

0

0(л)(м)

10

Trifolium incarnatum

0,3

0

0(л)(м)

10

Trifolium pratense

0,3

0

0(л)(м)

10

Trifolium repens

0,3

0

0(л)(м)

10

Trifolium resupinatum

0,3

0

0(л)(м)

10

Trigonella foenumgraecum

0,3

0

0(й)

5

Vicia faba

0,3

0

0(й)

5(н)

Vicia pannonica

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

Vicia sativa

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

Vicia villosa

0,3

0(и)

0(й)

5(н)

ДРУГИ ВИДОВЕ
Brassica napus var.
napobrassica

0,3

0,3

0

0(й)(k)

5

Brassica oleracea
convar.

0,3

0,3

0

0(й)(k)

10

0

0(й)(k)

0

0(й)

(acephala var. medullosa + var.
viridis)
Phacelia tanacetifolia
Raphanus sativus var.
oleiformis

0,3

0,3

5
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Б. Норми или други условия съгласно таблица
А, I, т. 2:
(а) всички здрави и свежи семена, непокълнали въпреки приложените допълнителни техники,
се прибавят към нормално покълналите семена;
(б) установените при отчитането твърди семена
се добавят към нормално покълналите в максимално допустим процент, посочен в колона 3 на
тази таблица;
(в) в проба от вид Poa максимум 0,8 % по
маса семена от други видове Poa не се счита
като примес;
(г) максимум 1 % по маса семена от Trifolium
pratense не се счита като примес в Lotus corniculatus;
(д) максимум 0,5 % по маса семена, поотделно
или сборно, от Lupinus albus, Lupinus angustifolius,
Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia
pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa не се счита
като примес във всеки друг от изброените видове;
(е) посоченият максимален процент по маса
семена от единични видове не се прилага за семената от Poa spp.;
(ж) две семена от Avena fatua и Avena sterilis,
поотделно или общо, в проба с маса, посочена в
колона 4 на приложение № 4, не се счита като
примес, когато втората проба със същата маса е
свободна от семена на тези видове;
(з) наличие на едно семе от Avena fatua и
Avena sterilis в проба с маса, посочена в колона
4 на приложение № 4, не се счита като примес,
когато втора проба с маса, два пъти по-голяма от
установената, е свободна от семена на тези видове;
(и) не е необходимо да се определя броят
семена от Avena fatua и Avena sterilis, освен при
съмнение, че условията, залегнали в колона 12,
не са изпълнени;
(й) не е необходимо да се определя броят
семена от Cuscuta spp., освен при съмнение, че
условията, залегнали в колона 13, не са изпълнени;
(к) наличието на едно семе от Cuscuta spp. в
проба с маса, посочена в колона 4 на приложение № 4, не се счита за примес, когато втората
проба със същата маса е свободна от семена на
Cuscuta spp.;

ВЕСТНИК
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(л) масата на пробата за определяне на семена
от Cuscuta spp. е в двоен размер от определената
в колона 4 на приложение № 4;
(м) наличието на едно семе от Cuscuta spp. в
проба с маса, посочена в колона 4 на приложение
№ 4, не се счита за примес, когато втора проба с
маса, два пъти по-голяма от посочената в колона
4 на приложение № 4, е свободна от семена на
Cuscuta spp.;
(н) не е необходимо да се определя броят семена
от Rumex spp., с изключение на Rumex acetosela
и Rumex maritimus, освен ако има съмнение, че
условията, залегнали в колона 14, не са изпълнени;
(о) броят на семената, отклоняващи се по цвят
(в %) в проба от лупина, да не надвишава:
1. за горчивата лупина – 2 %;
2. за лупина, различна от горчивата – 1 %;
(п) броят на семената от горчива лупина (в
%) в проба от всеки вид лупина, с изключение
на горчивата, да не надвишава 2,5 %.
3. Вредните организми, които намаляват
качеството на семената, да са на възможно найниското ниво.
II. Базови семена
Условията, залегнали в т. I на приложението,
се прилагат към базовите семена по отношение
на следните изисквания:
1. Семената от Pisum sativum, Brassica napus
var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala,
Vicia faba и от сортове на Poa pratensis, официално
класифицирани като „апоматични“ (едносеменни)
сортове, и изискванията за тях по т. 4 на приложение № 2 да отговорят на следните норми и
други условия:
Минимална сортова чистота – 99,7 %.
Минималната сортова чистота да бъде установена основно чрез полска инспекция, проведена
в съответствие с условията, описани в приложение № 2.
2. Семената да изпълняват следните норми
или други условия:

А. Таблица
Максимално съдържание на семена от други видове
брой в една проба; масата на пробата е определена в
колона 4 на приложение III

единични видове

Rumex
sрр, c изключение
на Rumex
acetosella
и Rumex
maritimus

Elytrigia
repens

2

3

4

5

6

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

(й)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

(й)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

(й)

Видове

1

общо
(% от
масата)

Alopecurus Melilotus
myosuroides
spp.

7

Други стандарти или
условия

8

POACEAE
(GRAMINEAE) –
ЖИТНИ

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

3

4

5

6

7

8

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

(й)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

(и)(й)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

(й)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

(й)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

(й)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

x Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Lolium x boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

(й)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

(й)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

(й)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

(й)

Poa annua

0,3

20 (б)

1

1

1

(е)(й)

Poa nemoralis

0,3

20 (б)

1

1

1

(е)(й)

Poa palustris

0,3

20 (б)

1

1

1

(е)(й)

Poa pratensis

0,3

20 (б)

1

1

1

(е)(й)

Poa trivialis

0,3

20 (б)

1

1

1

(е)(й)

Trisetum flavescens

0,3

20 (в)

1

1

1

(и)(й)

Hedysarum
coronarium

0,3

20

2

0(д)

(й)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

0(д)

(ж)(й)

Lupinus albus

0,3

20

2

0(г)

(з)(k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

0(г)

(з)(k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

0(г)

(з)(k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

0(д)

(й)

Medicago sativa

0,3

20

3

0(д)

(й)

Medicago х varia

0,3

20

3

0(д)

(й)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

0(г)

Pisum sativum

0,3

20

2

0(г)

Trifolium
alexandrinum

0,3

20

3

0(д)

(й)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

0(д)

(й)

Trifolium incarnattum

0,3

20

3

0(д)

(й)

Trifolium pratense

0,3

20

5

0(д)

(й)

FABACEAE
(LEGUMINOSAE) –
БОБОВИ
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4

Trifolium repens

0,3

20

Trifolium resupinatum

0,3

Trigonella
Foenum-graecum

ВЕСТНИК
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6

7

8

5

0(д)

(й)

20

3

0(д)

(й)

0,3

20

2

0(г)

Vicia faba

0,3

20

2

0(г)

Vicia pannonica

0,3

20

2

0(г)

(з)

Vicia sativa

0,3

20

2

0(г)

(з)

Vicia villosa

0,3

20

2

0(г)

(з)

0,3

20

2

(й)

0,3

20

3

(й)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

Raphanus sativus var.
oleiformis

0,3

20

ДРУГИ ВИДОВЕ
Brassica napus var.
napobrassica
Brassica oleracea
c o n v a r. a c e p h a l a
(acephala var.
me d u l lo s a + v a r.
viridis)

2

Б. Норми или други условия, приложими, ако
таблица А към т. 2 (за базовите семена) препраща
към тях:
(а) общо 80 броя семена от Poa spp. не се
счита за примес;
(б) условието в колона 3 не се прилага за
семена от Poa spp.;
допуска се едно семе от Poa spp., различно от
анализирания вид Poa spp., в проба от 500 семена;
(в) общо 20 броя семена от Poa spp. не се
счита за примес;
(г) не се извършва определяне на броя семена
от Melilotus spp., освен ако има съмнение, че условията, залегнали в колона 7, не са изпълнени;
(д) наличието на едно семе от Melilotus spp. в
проба с посочената маса не се счита за примес,
когато във втора проба с маса, два пъти по-голяма от посочената, няма семена на Melilotus spp.;
(е) условието (в), раздел I, т. 2 на приложението
не е приложимо;
(ж) условието (г), раздел I, т. 2 на приложението не е приложимо;
(з) условието (д), раздел I, т. 2 на приложението
не е приложимо;
(и) условието (е), раздел I, т. 2 на приложението
не е приложимо;
(й) условията (к) и (м), раздел I, т. 2 на приложението не са приложими;
(к) броят на семената от горчива лупина (в
%) в проба от всеки вид лупина, с изключение
на горчивата, да не надвишава 1 %.
III. „Търговски“ семена
Условията в раздел I, т. 2 и 3 се прилагат
за търговски семена, като се спазват следните
изисквания:

1. Процентните стойности, посочени в колони
5 и 6 на таблица А към т. 2, раздел I, се увеличават с 1 %.
2. В проба от Poa annua не се считат за примес
общо 10 % по маса семена от други видове Poa spp.
3. При видовете метлици (Poa spp.), с изключение на Poa annua, максимум 3 % от общата
маса на семена от други видове Poa не се счита
за примес.
Забележка. Точка 3 не се прилага от 1.07.1976 г.
за Poa pratensis и от 1.07.1989 г. за Poa nemoralis,
Poa palustris и Poa trivialis, които след посочените
дати се търгуват само като „базови“ и „сертифицирани“ семена.
4. В проба от Hedysarum coronarum – сула,
максимум 1 % от общата маса семена от видовете
комунига (Melilotus spp.) не се счита за примес.
5. Условието в т. Б, (г), раздел I, т. 2 за Lotus
corniculatus не се прилага.
6. При видовете лупина (Lupinus spp.):
(а) минималната аналитична чистота да е 97 %;
(б) процентът на отклоняващите се по цвят
семена да не превишава:
– при горчивата лупина – 4 %;
– при други видове лупина – 2 %.
7. Във всеки от видовете Vicia до 6 % max, по
маса семена, от Vicia pannonica, Vicia villosa или
други семена от близки видове в проба от един
от тях не се счита за примес.
Забележка. Изискването важи само за Vicia
pannonica, тъй като от 1.07.1987 г. Vicia faba и от
1.07.1991 г. Vicia sativa и Vicia villosa се търгуват
само като „базови“ и „сертифицирани“ семена.
8. За Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa
минималната аналитична чистота да е 97 %.“
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§ 4. Приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 и
чл. 39, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 23, ал. 2 и чл. 39, ал. 2

Видове

1

МакМинисимална
мална маса на
маса
взетата
на
проба
една
от една
парти- партида
да (t)
(g)
2

3

Маса на пробата за опре
деляне по
брой съглас
но колони
12 – 14 на
приложение
№ 3 – табл.
А, I, т. 2, и
колони 3 – 7
на II, т. 2 (g)
4

POACEAE
(GRAMINEAE) –
ЖИТНИ

ВЕСТНИК
Trisetum
flavescens

БРОЙ 38
10

50

5

– плодове

10

1000

300

– семена

10

400

120

FABACEAE
(LEGUMINO
SAE) – БОБОВИ
Hedysarum
coronarium:

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1000

1000

Lupinus
angustifolius

30

1000

1000

Lupinus luteus

30

1000

1000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago х varia

10

300

50

10

600

600

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis
stolonifera

Onobrychis
viciifolia:

10

50

5

– плодове

Agrostis capillaris

10

50

5

Alopecurus
pratensis

10

100

30

Arrhenatherum
elatius

10

200

80

Bromus
catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca
arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca
trachyphylla

10

100

30

x Festulolium

10

200

60

Lolium
mutliflorum

10

200

60

ДРУГИ ВИДОВЕ

Lolium perenne

10

200

60

Brassica napus

Lolium x
boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Brassica oleracea
convar.

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

– семена

10

400

400

Pisum sativum

30

1000

1000

Trifolium
alexandrinum

10

400

60

Trifolium
hybridum

10

200

20

Trifolium
incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium
resupinatum

10

200

20

Trigonella
Foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1000

1000

Vicia pannonica

30

1000

1000

Vicia sativa

30

1000

1000

Vicia villosa

30

1000

1000

10

200

100

acephala

10

200

100

Phacelia
tanacetifolia

10

300

40

10

300

300

var. napobrassica

Raphanus sativus
var.
oleiformis

Максималната маса на партидата не трябва
да се надвишава с повече от 5 %.“

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

Допълнителна разпоредба
§ 5. С тази наредба се въвежда чл. 1 на
Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26
юни 2009 г. за изменение на директиви 66/401/
ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на
Съвета по отношение на ботаническите наименования на растенията, научните наименования
на други организми, както и за изменение на
някои приложения към директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО (ОВ, L 166 от 27.06.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
4265

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „произвеждани от
лицето, на което принадлежат семената“ се
заменят с „произвеждани от лицето, на което
принадлежи лабораторията“.
2. В ал. 2 след думите „Лабораториите по
ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 3, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 3

1. Списък на зърнените култури съгласно Директива 66/402
Avena nuda L.
Avena sativa L. (включи телно A. byzantina
K. Koch)
Avena strigosa Schreb.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
S org hu m bic olor (L .)
Moench
Sorghu m sudanense
(Piper) Stapf
xTriticosecale Wittm. ex
A. Camus
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mays L. (partim)

голозърнест овес
обикновен овес и византийски овес
пясъчен овес
ечемик
ориз
канарско просо
ръж
сорго

ВЕСТНИК
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Забележка. Тази наредба се прилага и за Sorghum
bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper)
Stapf. – хибриди, които са резултат от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense.
Семената на хибридите трябва да съответстват на
изискванията, прилагани към семената на всеки
от видовете, от които са получени, по условията
на тази наредба.“

§ 3. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 3
(изм., ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от
30.06.2009 г.)

I. Изисквания, на които трябва да отговарят
зърнените култури от съответните категории по
чл. 3 при полска инспекция
1. Изисквания към предшественика и към
полето, на което се извършва семепроизводство:
Предшественик/поле

Изисквания

1. Предшественикът на по- не трябва да е нелето, на което се извършва съвместим с вида
семепроизводство
и сорта на културата от семепроизводствения посев (да е подходящ
за сеитбооборота)
2. Полето, на което се извърш- да е почистено от
ва семепроизводство
самосевки (растения на предшественика)
Забележка. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила
от 30.06.2009 г.) Изискванията за предшественика
в зависимост от засятата култура и/или категория
са посочени в методите за полска инспекция, утвърдени от министъра на земеделието и храните.
2. Посевът от дадена култура трябва да отговаря
на изискванията за пространствена изолация от
съседни източници на прашец, за да се избегне
нежелано чуждо опрашване, като минималните
разстояния за това са следните:
2.1. Пространствена изолация при производство
на семена от канарско просо, ръж (различни от
хибриди), сорго, суданска трева, тритикале (самоопрашващи се сортове), царевица:
Култура

Минимални
разстояния, m

1

2

суданска трева
хибриди, които са резултат от кръстосването на
вид от рода Triticum с
вид от рода Secale
обикновена пшеница
твърда пшеница
пшеница спелта
царевица
(с изключение на пуклива и захарна царевица )

Phalaris canariensis (канарско просо)
Secale cereale (ръж), различна от
хибриди
– за производството на базови семена

300

– за производството на сертифицирани семена

250

Sorghum spp. (сорг о**, су да нск а
трева*)

300

С Т Р.
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1

2

xTriticosecale (тритикале), самоопраш
ващи се сортове
– за производството на базови семена

50

– за производството на сертифицирани семена

20

Zea mays (царевица)
200
(*) Пространствената изолация при суданската
трева е от други сортове и от други видове сорго.
(**) Пространствената изолация при соргото е от
други сортове и от други видове сорго, по-специално
от „sorghum halepense“.
Забележка. Нормите за пространствена изолация
могат да бъдат намалени или игнорирани, ако посевът е достатъчно защитен (естествена изолация)
и са предприети мерки за предпазване от нежелано
чуждо опрашване.
2.2. Пространствена изолация при производство
на хибриди ръж – за родителски компоненти и
за хибриди:
Минимални
разстояния, m

Ръж (хибриди)
1. Базови семена, компоненти на
хибриди:

- когато се използва мъжка стерилност 1000

ВЕСТНИК
1
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да притежават необходимата автентичност и
чистота по отношение
на характеристиките на
3. Хибриди
компонентите, включително по отношение на
мъжката стерилност или
възстановяване на фертилността
4. При определяне сортовата чистота на ориз
(Oryza sativa), канарско просо (Phalaris canariensis)
и ръж (Secale cereale), различни от хибриди и
царевица (Zea mays), и сорго (Sorghum) трябва
да се спазват следните изисквания:
4.1. Канарско просо (Phalaris canariensis) и ръж
(Secale cereale), различни от хибриди:
– брой на растенията, които очевидно не принадлежат към сорта, не повече от:
при производство на базови семена 1 на 30 m 2
при производство на сертифицирани
1 на 10 m 2
семена
4.2. Царевица (Zea mays) – сортове, самоопрашени линии и други компоненти на хибрида:
а) брой на растенията, които очевидно не
принадлежат към сорта, към самоопрашената
линия или към компонента на хибрида, изразен
в проценти, не повече от:
аа) при производство на базови семена:

- когато не се използва мъжка сте600
рилност

1. самоопрашени линии:
– фертилни
– на база ЦМС (сборно)

2. Сертифицирани семена – хибриди 500

2. прост хибрид (за всеки компонент) 0,1 %

2.3. Пространствена изолация в участъците
за производство на сертифицирани семена от
хибриди на Avena nuda (голозърнест овес), Avena
sativa (обикновен овес), Avena strigosa (пясъчен
овес), Hordeum vulgare (ечемик), Oryza sativa
(ориз), Triticum aestivum (обикновена пшеница),
Triticum durum (твърда пшеница), Triticum spelta
(пшеница спелта) и самоопрашващо се тритикале
(xTriticosecale):
– минимално разстояние на майчиния компонент от който и да е друг сорт от същия вид
(с изключение на бащиния компонент) – 25 m.
Забележка. Нормите за пространствена изолация могат да бъдат намалени или игнорирани,
ако посевът е достатъчно защитен (естествена
изолация) и са предприети мерки за предпазване
от нежелано чуждо опрашване.
3. Изисквания към семепроизводствения посев
по отношение на автентичност и сортова чистота:
Семепроизводствен
посев

Изисквания

1

2

1. Сорт

да е с необходимата автентичност и сортова
чистота

да са с необходимата
2. Самоопрашени ли- автентичност и чистота
нии
по отношение на техните
характеристики

0,1 %
0,1 %

3. сортове, свободно опрашващи се 0,5 %
аб) при производство на сертифицирани семена – хибриди (за всеки от компонентите):
1. самоопрашени линии

0,2 %

2. прост хибрид

0,2 %

3. сортове, свободно опрашващи се
1 %
ав) при производство на сертифицирани семена
от свободно опрашващи се сортове – 1 %;
б) допълнителни условия при производството
на семена – хибриди на царевица:
бa) растенията на бащиния компонент трябва
да разпръскват достатъчно количество прашец,
когато растенията на майчиния компонент са във
фаза цъфтеж;
бб) в случаите, когато майчиният компонент
е фертилна самоопрашена линия, се извършва
обезметляване;
бв) когато 5 или повече процента от растенията
на майчиния компонент имат рецептивни близалца,
броят на растенията на майчиния компонент,
изразен в проценти, които са разпръснали или
разпръскват прашец (необезметлени, цъфнали или
прецъфтели), не трябва да е повече от:
– 1 % при всеки отделен преглед на полската
инспекция; и
– 2 % сборно от всички извършени прегледи;
бг) счита се, че растенията на бащиния компонент са разпръснали или разпръскват прашец,
когато на разстояние най-малко 50 mm от централната или от страничната ос на съцветието
прашниците са излезли от глумите и са разпръснали
или разпръскват прашец.
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4.3. Суданска трева, сорго (Sorghum spp.):
а) самоопрашени линии и други компоненти
на хибрида:
– брой на растенията, различни от засетия вид
или растенията, които очевидно не принадлежат
към самоопрашената линия или към всеки друг
компонент на хибрида, изразен в проценти, не
повече от:
аа) при производство на базови семена:
по време на цъфтеж

0,1 %

в пълна зрялост

0,1 %

аб) при производство на сертифицирани семена – хибриди (за всеки от компонентите):
Бащин компонент (по време, когато
0,1 %
растенията на бащиния компонент
разпръскват прашец и растенията на
майчиния компонент имат рецептивни
близалца)
Майчин компонент
– по време на цъфтеж
0,3 %
– в пълна зрялост
0,1 %
б) допълнителни условия при производството
на семена – хибриди на суданска трева и сорго:
бa) растенията на бащиния компонент трябва
да разпръскват достатъчно количество прашец,
когато растенията на майчиния компонент имат
рецептивни близалца;
бб) когато растенията на майчиния компонент
имат рецептивни близалца, процентът на растенията от този компонент, които са разпръсквали
или разпръскват прашец, не трябва да е повече
от 0,1 %;
в) свободно опрашващи се сортове или синтетични сортове на сорго и суданска трева (Sorghum
spp.):
– брой на растенията, които очевидно не принадлежат към сорта, не повече от:
при производство на базови семена 1 на 30 m 2
при производство на сертифицирани
1 на 10 m 2
семена
4.4. Ориз (Oryza sativa):
– брой на растенията от диви и/или червенозърнести форми, не повече от:
при производство на базови семена 0
при производство на сертифицирани
1 на 50 m 2
семена
5. Ръж (Secale cereale) – хибриди:
а) посевите на хибридите ръж трябва да имат
необходимата автентичност и чистота по отношение на характеристиките на компонентите,
включително и стерилността;
б) брой на растенията, които очевидно не принадлежат към компонента, не повече от:
п ри п роизводст во на базови
1 на 30 m 2
семена
1 на 10 m 2
(по отношение
при производство на сертифи- на май чини я
цирани семена
компонент
в х ибри дни я
участък)

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

в) в случаите на използване на мъжка стерилност при базови семена – компоненти на хибриди
ръж, стерилността на майчиния компонент трябва
да бъде не по-малко от 98 %;
г) при производство на хибриди ръж, когато
се използва майчин компонент на база мъжка
стерилност, бащиният компонент трябва да е
възстановител на фертилността.
6. Голозърнест овес (Avena nuda), обикновен
овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa),
ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa),
обикновена пшеница (Triticum aestivum), твърда пшеница (Triticum durum), пшеница спелта
(Triticum spelta), самоопрашващо се тритикале
(xTriticosecale) – хибриди:
а) посевите на хибридите от посочените видове трябва да имат необходимата автентичност
и чистота по отношение на характеристиките на
компонентите.
Когато семената са произведени чрез използване
на химически хибридизиращ агент, трябва да се
спазват следните изисквания:
аа) сортовата чистота за всеки компонент на
хибрида не трябва да е по-малко от:
– за голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен
овес, ечемик, ориз, обикновена пшеница, твърда
пшеница и пшеница спелта – 99,7 %;
– за самоопрашващо се тритикале – 99 %;
аб) хибридността (сортовата чистота) на сертифицираните семена – хибриди, не трябва да е
по-малка от 95 %.
Забележка. Хибридността се определя по международни методи, когато има установени такива. Ако
за целите на сертификация на семената хибридността
се определя чрез лабораторни методи, не е необходимо определяне процента на хибридност по време
на полската инспекция.
7. Изисквания към семепроизводствения посев
по отношение на вредители:
Вредители

Изисквания

Вредители, които намаляват да са на найкачеството на произвежданите ниско ниво
семена, в частност Ustilagineae
Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила
от 30.06.2009 г.) Определянето на вредителитe се
извършва съгласно методите за полска инспекция,
утвърдени от министъра на земеделието и храните.
8. Изисквания при извършване на полските
инспекции:
а) състоянието и фазата на развитие на посева – подходящи за съответния преглед (инспекция);
б) броят на прегледите (инспекциите) в зависимост от културата да е най-малко:
Култура

Брой прегледи (инспекции)

1

2

Avena nuda, Aventa sativa, Avena
strigosa, Hordeum vulgare,
Oryza sativa, Phalaris canariensis,
xTriticosecale, Triticum aestivum,
Triticum durum, Triticum spelta,
Secale cereale

1
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Sorghum spp. и Zea mays през фазата
на цъфтеж:
– п ри свобод но оп ра ш ва щ и се
1
сортове
– при самоопрашени линии и хи3
бриди
в) условия, при които се извършва допълнителен
преглед (инспекция) на посева:
Условия

§ 4. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 3

I. Изисквания, на които трябва да отговарят
семената на зърнени култури от категориите по чл. 3
1. Изисквания към семената по отношение на
тяхната автентичност и сортова чистота:
Изисквания

1. Семена, принадлежащи да са с необхо към съответния сорт от да- димата автентичдена култура
но с т и с о р т ов а
чистота
2. Семена от самоопрашени да са с необхо линии
димата автентично с т и ч ис т о т а
по отношение на
техните характеристики
3. Хибридните семена
да с ъо т ве т с т ват
на изискванията
за автентичност и
чистота по отношение на характеристиките на техните компоненти
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1.1. Семената от голозърнест овес (Avena nuda),
обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena
strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza
sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum),
твърда пшеница (Triticum durum), пшеница спелта
(Titicum spelta), различни от хибриди, трябва да
отговарят на следните изисквания:
Сортова
чистота,
в %, не
по-малко от:

Категория

Преглед (инспекция)

Когато културата е засадена един допълнителен
след сорго, суданска трева преглед (инспекили царевица (Sorghum spp. ция) – за проверка
или Zea mays) през пред изиск ва н и я та за
ходната или през текущата п р ед ше с т в ен и к а
реколтна година
по т. 1
г) размерът, броят и разпределението на пунк
товете в семепроизводствения посев за проверка
съответствието му с изискванията – съгласно
методите за полска инспекция.
Забележка. При провеждане на полските инспекции за установяване съответствието с изискванията
по т. 1 – 7 в зависимост от категориите семена се
прилагат следните условия: официални инспекции
от ИАСАС – за „базовите семена“; официални инспекции от ИАСАС или инспекции под контрола на
ИАСАС – за „сертифицираните семена“ от всички
категории.
II. Изисквания, на които трябва да отговарят
зърнено-бобовите култури (съгласно националното
законодателство) при полска инспекция
Изискванията при полска инспекция, които
се установяват в съответната фаза на развитие
на посевите от нахут и леща при извършваните
прегледи, са посочени в методите за полска инспекция на зърнено-бобовите култури.“

Семена

ВЕСТНИК

Базови семена (Б)

99,9

Сертифицирани семена първо
размножение (С1)

99,7

Сертифицирани семена второ
99,0
размножение (С2)
Забележка. Сортовата чистота трябва да се
определя основно при извършване на полските
инспекции в съответствие с изискванията, посочени
в приложение № 2.
1.2. Семената от самоопрашващи се сортове
тритикале (xTriticosecale) трябва да отговарят на
следните изисквания:
Категория

Сортова чистота, в %, не
по-малко от:

Базови семена (Б)

99,7

Сертифицирани семена първо
размножение (С1)

99,0

Сертифицирани семена второ
размножение (С2)
98,0
Забележка. Сортовата чистота трябва да се
определя основно при извършване на полските инспекции в съответствие с изискванията, посочени в
приложение № 2.
1.3. Семената (категория „сертифицирани“) от
хибриди на голозърнест овес (Avena nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena
strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza
sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum),
твърда пшеница (Triticum durum), пшеница спелта
(Titicum spelta) и самоопрашващо се тритикале
(xTriticosecale) трябва да отговарят на следните
изисквания:
Хибриди на:

С ор т ова ч истота (хибридност) в %, не
по-малко от:

голозърнест овес, обикновен
овес, пясъчен овес, ечемик, ориз,
обикновена пшеница, твърда 90,0
пшеница, пшеница спелта и
самоопрашващо се тритикале
Забележка. Сортовата чистота се установява при
официалния последващ контрол на взетите проби.
1.4. За семената от сорго, суданска трева и
царевица (Sorghum spp. и Zea mays) са приложими
следните условия:
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А. При производство на сертифицирани семена – хибриди, с майчин стерилен компонент и
бащин компонент, невъзстановяващ фертилността,
са възможни следните схеми:
а) чрез смесване в партида на семена от стерилния и фертилния аналог на самоопрашената
линия, която ще се използва като майчин компонент, в подходяща за хибрида пропорция; или
б) чрез засяване на посев по схема на смесване – със семена от стерилния и фертилния аналог
на самоопрашената линия, която ще се използва
като майчин компонент, в подходяща за хибрида
пропорция; пропорцията се проверява при полска
инспекция, проведена в съответствие с изискванията на приложение № 2.
Б. При производство на сертифицирани семена – хибриди, се прилага и схемата на възстановяване – използва се майчина стерилна линия и
бащин компонент, възстановител на фертилността.
1.5. При сертифициране на семена от хибриди
на ръж (като „сертифицирани семена“) трябва се
прилагат следните условия:
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Култура
Ръж – хибриди
(семена на
хибрида в
хибридния
участък)

Условия
1. да бъдат взети предвид
резултатите от официалния
последващ контрол (грунтов
контрол) на базовите семена,
компоненти на хибрида;
2. грунтовият контрол (чрез
полски парцелни изпитвания)
да се извършва на официално
взети проби от базови семена;
3. грунтовият контрол да се
провежда и отчита по време
на вегетацията на семепроизводствения посев, заявен за
сертификация на хибридни
семена;
4. резултатите от грунтовия
контрол трябва да показват
съот ветст вие на базови те
семена от съответния компонент с изискванията за
автентичност и чистота по
отношение на неговите характеристики, включително
и стерилността.

2. Семената на зърнените култури трябва да съответстват на изискванията за кълняемост, аналитичната
чистота и съдържание на семена от други растителни видове, посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

Видове и каМин.
Мин.
тегории
кълняем- анали
ост (% от тична
чистите чистота
семена)
(% от
масата)

1

Максимално съдържание на броя семена от други растителни
видове, включително червени семена от Oryza sativa в проба с
маса, определена в колона 4 в таблицата на приложение № 4
(общо за колоната)
други други расдруги червени
витителни
расти- семедове
видове,
телни
на на
зърразлични
видове Oryza
нени от зърне(а)
sativa
култу- ните кулри
тури

2

3

4

85

99

4

5

Avena
fatua,
Avena
sterilis,
Lolium
temu
lentum

Raphanus
raphani
strum,
Panicum
Agro
spp.
stemma
githago

6

7

8

9

1(б)

3

0(в)

1

Avena sativa,
Avena strigosa,
Hordeum
vulgare,
Triticum
aestivum,
Tricticum
durum,
Triticum
spelta:
- базови
семена
- сертифицирани семена, сертифицирани

10
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3

4

85(г)

98

- базови семена

75

- сертифицирани семена,
първо и второ
размножение

5
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6

7

8

9

10

10

7

7

0(в)

3

99

4

1 (б)

3

0 (в)

1

75 (г)

98

10

7

7

0 (в)

3

75

98

4

1(б)

0(в)

75

98

10

5

0(в)

80

98

4

1

1

80

98

10

3

3

80

98

15

5

3

85

98

4

1(б)

3

0(в)

1

рани семена

85

98

10

7

7

0(в)

3

Sorghum spp.

80

98

0

80

98

4

1(б)

3

0(в)

1

80

98

10

7

7

0(в)

3

90

98

0

I и II
размножение
Avena nuda:

Phalaris
canariensis:
- базови
семена
- сертифицирани семена
Oryza sativa:
- базови
семена
- сертифицирани семена, сертифицирани
I размножение
сертифицирани II
размножение
Secale cereale:
- базови
семена
- сертифици-

xTriticosecale
- базови
семена
- сертифицирани семена
I и II
размножение
Zea mays

3. Буквени обозначения, посочени в таблица № 1, и тяхното съдържание:
а) максималното съдържание на семена, предвидено в колона 4, включва също така и семената от
видовете, посочени в колони 5 до 10;
б) второ семе няма да се счита за примес, ако във втора проба със същата маса няма семена от
други зърнени култури;
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в) наличието на едно семе от Avena fatua,
Avena sterilis или Lolium temelentum в проба с
предписаната маса няма да се счита за примес,
ако във втора проба със същата маса няма семена
от тези култури;
г) в случай на сортове на Hordeum vulgare,
които са официално класифицирани от типа „гол
ечемик“, минималната кълняемост може да се
намали на 75 % (от чистите семена); в този случай
на официалния етикет трябва да бъде отбелязано
„минимална кълняемост 75 %“.
4. Максималното съдържание на влага на семената от съответните видове зърнени култури,
изразено в % по маса, е, както следва:
– ечемик пролетен, овес – 13 %;
– ечемик зимен, пшеница обикновена, пшеница
твърда, пшеница спелта, тритикале, ръж, канарско
просо, суданска трева, сорго, царевица – 14 %;
– ориз – 16 %.
5. Вредителите, които влошават посевните качества на семената, трябва да бъдат на възможно
най-ниско ниво.
5.1. Семената трябва да съответстват на изискванията по отношение на мораво рогче (Claviceps
purpurea), посочени в таблица № 2:
Таблица № 2

Култури/категории

1. За зърнени култури, с
изключение на ръж (хибриди):
– базови семена
– сертифицирани семена
2. За ръж (хибриди):
– базови семена (компоненти
на хибрида)
– сертифицирани семена

Максимален
бр ой ск лер о ции или части
от ск лероции
на мораво рогч е (C l av ic ep s
purpurea) в проба с определена
маса, посочена
в колона 3 на
приложение
№ 4

1
3
1
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5.2. Буквени обозначения, посочени в таблица
№ 2, и тяхното съдържание:
– звездичка „(*)“ – наличието на 5 склероции
или части от склероции в проба с предписаната
маса ще се счита, че съответства на изискванията
(стандартите), ако във втора проба със същата
маса не се съдържат повече от 4 склероции или
части от склероции.
II. Изисквания, на които трябва да отговарят
семената на зърнено-бобовите култури (съгласно
националното законодателство)
1. Сортова чистота на зърнено-бобовите култури:
Култура

1. Нахут

Сортова чистота, в %, не по-малко от:
базови семена

семена
семена първторо
во размноразмножение
жение

100

99

98,5

2. Леща
100
99
98,5
2. Семената на зърнено-бобовите култури
трябва да съответстват на следните изисквания
за кълняемост и аналитична чистота:
Минимална
Кул т у ри/катего- кълняемост (%
рии
от чистите семена)
Нахут:
– базови семена
– семена I и II
размножение

Минимална
аналитична
чистота (%
от масата)

90

99

85

98

Леща:
– базови семена 85
98
– семена I и II
размножение
80
98
3. Максималното съдържание на влага на
семената от съответните видове зърнено-бобови
култури, изразено в % по маса, е, както следва:
нахут – 14 %; леща – 13 %.
4. Другите изисквания при лабораторни анализи
за посевни качества и здравно състояние на зърнено-бобовите култури са посочени в Методиката
за пробовземане, анализ, чистота, кълняемост и
абсолютна маса на посевен материал.“

§ 5. Приложение № 4 към чл. 25, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 25, ал. 2
I. Големина на партидите и пробите семена на зърнените култури от категориите по чл. 3
4(*)

Култури

Максимална маса
на партидата (в
тонове)

Минимална маса
на една проба,
взета от партидата, g

Минимална маса на пробата за определяне на предвидения брой семена в колони
4 до 10 от таблица № 1 на
приложение № 3, g

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena
strigosa,
Hordeum vulgare
Triticum aestivum,
Triticum durum,
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3

4

Triticum spelta,
Secale cereale,
xTriticosecale

30

1000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor Sorghum bicolor
30
x Sorghum sudanense

1000

900

Sorghum sudanense

10

1000

900

40

250

250

40

1000

1000

Zea mays, базови
семена от самоопрашени линии
Zea mays, базови
семена, различни
от самоопрашените линии; сертифицирани
семена

Забележка. Максималното тегло на партидата
не може да бъде превишавано с повече от 5 %.

II. Големина на партидите и пробите семена
на зърнено-бобовите култури (съгласно национално законодателство)
Култури

Максимална
маса на
партидата (в
тонове)

МиниМинимална
мална
маса
маса на
на една
пробата
проба, за опредевзета от ляне броя
партисемена
дата (в
от други
грамове) видове (в
грамове)

Cicer arietinum

25

700

Lens culinaris

20

600

700

Забележка. Максималното тегло на партидата
не може да бъде превишавано с повече от 5 %.“

Допълнителна разпоредба
§ 6. С тази наредба се въвежда чл. 2 от Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26 юни
2009 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на
Съвета по отношение на ботаническите наименования на растенията, научните наименования
на други организми, както и за изменение на
някои приложения към директиви 66/401/ЕИО
и 66/402/ЕИО (ОВ, L 166 от 27.06.2009 г.)
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
4264

Министър: М. Найденов

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на местни инициативни
групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода
2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) по мярка „Управление на МИГ,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“, и условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите
за местно развитие по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“.“
§ 2. В заглавието на глава втора „Условия
и ред за предоставяне на финансовата помощ
на МИГ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ думите „на МИГ“
се заличават.
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§ 3. В заглавието на глава втора, раздел
II „Изисквания към кандидатите“ думата
„кандидати“ се заменя с „местните инициативни групи“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансова помощ се предоставя за
проекти към стратегията за местно развитие само на МИГ, одобрена по реда на тази
наредба.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 след думите „на МИГ“ се добавя
„в колективния върховен орган“;
б) в т. 4 след думите „или работят“ се
добавя „или имат седалище“;
в) в т. 5 д у мите „общинска власт“ се
заменят с „органи на изпълнителната или
местната власт, представители или служители
на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински
съветници“;
г) създава се т. 8:
„8. нямат констатирани нередности по
проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, осъществявани след 2000 г.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За мерки по ал. 1, т. 2 се прилагат
изискванията за допустимост на дейностите,
разходите и кандидатите/получателите на
помощта, както и размерът на финансовата
помощ, включени в наредбата, определяща
условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на:
1. критериите за минимален и максимален
размер на разходите по проектите;
2. критериите за оценка на проектите;
3. условието за кандидатстване с нов проект след подаване на заявка за окончателно
плащане по предходен проект, когато кандидат
е община;
4. условието за гарантирани бюджети.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 в стратегията за
местно развитие могат да бъдат включени и
допълнителни изисквания за допустимост на
дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта само ако са с ограничителен характер.“
3. Досегашната ал. 6 става съответно ал. 7.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 14, 15 и 16:
„14. общи разходи, свързани с инвестицията,
извършени по-рано от една година от подаване
на заявлението за подпомагане;
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения
и оборудване;
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16. закупуване чрез финансов лизинг на
активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния
актив до датата на подаване на заявката за
окончателно плащане за същия актив.“
2. В ал. 3 думите „разходите по чл. 39, ал. 2
и 3“ се заменят с „разходи за застрахователни
премии“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Финансова помощ не се предоставя
на кандидати/ползватели на помощта, за
които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална
несамостоятелност на инвестицията, целящи
получаване на предимство в противоречие
с целите и условията на съответната мярка.
(5) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ,
с изключение на предварителните разходи
за консултации, хонорари за правни услуги,
архитекти и инженери.“
§ 7. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) За разходи, чиято стойност е
повече от левовата равностойност на 15 000
евро без ДДС, с цел установяване на основателността на предложените разходи кандидатите
с проекти към стратегията за местно развитие
следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които
съдържат фирмата на търговското дружество,
срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, а в случаите на доставка на машини
и/или селскостопанска техника – и документ
от производителя или официалния представител/вносител, потвърждаващ възможността
на оферента да извърши доставката.
(2) За разходи, чиято стойност е повече
от левовата равностойност на 15 000 евро
без ДДС, за които са определени референтни
цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на
търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на
основателността на предложените разходи.
(3) За разходи, чиято стойност е по-малка
от левовата равностойност на 15 000 евро без
ДДС, се изисква представяне на най-малко една
оферта в оригинал, която съдържа фирмата на
търговското дружество, срока на валидност
на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.
(4) За общите разходи, извършени преди
подаване на заявлението за подпомагане,
се изисква заверено копие от договора, а в
случаите, когато надвишават левовата равно
стойност на 15 000 евро без ДДС, се представят
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и най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента.
(5) В случаи по ал. 1 и 2 с цел определяне
на основателността на предложените разходи
изпълнителният директор на РА може със заповед да определи оценяваща комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включва
поне един независим оценител, притежаващ
знания в съответната област.
(6) Оферентите по ал. 1, 2, 3 и 4 в случаите,
когато са местни лица, следва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестранни лица, следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(7) Оферент по смисъла на ал. 1, 2, 3 и
4 може да бъде и Националната служба за
съвети в земеделието, за който правилата се
прилагат при съобразяване със статута.
(8) В случаите по ал. 1, 2, 3 и 4 кандидатът
изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2а. В случаите, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.
(9) Списък с разходите по ал. 2, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.
(10) Редът на ал. 1, 2, 3, 4 и 5 не се прилага
за кандидати, които се явяват възложители по
чл. 7 и чл.14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (ДВ, бр. 28 от 2004 г.)
или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ,
бр. 84 от 2004 г.).
(11) За разходи, извършени преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане,
кандидатите, които се явяват възложители по
чл. 7, чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя
копие на всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП
процедура за избор на изпълнител/и.
(12) В случаите на кандидати, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява чрез съпоставяне с
референтни цени или от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 5, за разходите, за
които няма определени референтни цени.“
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§ 8. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи
клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили
клона, не отговарят на изискванията по ал. 3.“
§ 9. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Обявата по ал. 1 съдържа:
1. начален и краен срок за прием на заявления;
2. адрес, на който се приемат заявленията;
3. бюджет за съответния период на прием.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 18 думите „и документи, доказващи
заетост на територията на действие на МИГ;“ се
заменят с думите „или документи, доказващи
заетост на територията на действие на МИГ;“;
б) създава се т. 21:
„21. длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и
по прилагане на дейностите по Стратегията
за местно развитие, счетоводител и асистент.“
2. В ал. 4 думите „подпис на изпълнителния
директор“ се заменят с „подпис на законния
представител на МИГ“.
§ 11. В чл. 16, ал. 2 думата „(РА)“ се заличава.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „управляващият орган
на ПРСР“ се заменят с „председателят на
комисията за избор“.
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Всяко заявление и приложените към
него документи са предмет на техническа
оценка от най-малко четирима членове на
комисията, от които поне двама са външни
експерти-оценители, притежаващи познания
и опит в оценяване на проекти, програми и
стратегии.
(7) Общата оценка за всяко едно заявление се формира като средноаритметично от
сбора на оценките на експертите по ал. 6.
При разлика с повече от 10 точки в оценките
комисията за избор провежда обсъждане на
заявлението и приложените към него документи. Решението за общата оценка на проектното предложение се взема с мнозинство
повече от половината от всички членове на
комисията за избор.“
§ 13. В чл. 19 досегашния текст става ал. 1
и се създават ал. 2 и 3:
„(2) Когато сумата на исканата финансова помощ от предложените за разглеждане
заявления надхвърля бюджета, определен в
обявата по чл. 14, ал. 1, заявленията, класирани съгласно критериите по чл. 17, ал. 5,
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се одобряват в низходящ ред до размера на
наличния бюджет, а останалите отпадат и не
подлежат на подпомагане за същия период за
прием на заявления.
(3) Кандидатите с отпаднали заявления за
подпомагане по ал. 2 могат да кандидатстват
отново.“
§ 14. В чл. 20 се създава ал. 6:
„(6) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор от кандидата в случаите
по чл. 19, ал. 5.“
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 3 и 4 се изменят така:
„(1) След подписване на договора по чл. 21
промяна в одобрената стратегия за местно
развитие се допуска само:
1. по отношение на финансовите є параметри;
2. по отношение на процедурите за изпълнение на стратегията;
3. при промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или
наредбите за тяхното прилагане;
4. при промяна в приложимите регламенти.
(3) Към заявлението за промяна МИГ
представя:
1. доклад за договорените, реализираните
проекти и извършените дейности;
2. финансова таблица с усвоените, договорените и планираните средства;
3. обосновка за исканата промяна.
(4) Преди одобрение на заявлението за
промяна УО проверява обосноваността и допустимостта на исканата промяна и извършва
посещение на място. При установяване на
необоснованост или недопустимост на исканата промяна УО не одобрява заявлението
за промяна.“
2. Създава се ал. 5, както следва:
„(5) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 искането за промяна може да бъде инициирано
и от УО.“
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 6:
„6. извършва проверка за основателността
на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия;“
б) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8;
в) досегашната т. 8 става т. 9 и думите
„информация за всички проекти, одобрени
от комисията“ се заменят със „заверени копия на заявленията и на придружаващите ги
документи, одобрени от комисията“;
г) досегашните т. 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават
съответно т. 10, 11, 12, 13, 14 и 15;
д) досегашната т. 15 става т. 16 и думите
„31 януари“ се заменят с „15 февруари“;
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е) досегашната т. 16 става т. 17;
ж) създава се т. 18:
„18. изпраща до МЗХ и РА списък на
одобрените и отхвърлените проекти след
приключване на работата на комисията за
избор на проекти и списък и заверени копия
на сключените договори.“
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. одобрява или не одобрява допустимостта
на кандидатите, дейностите и разходите по
предложените от МИГ проекти, проверява
основателността на предложените разходи,
липса на двойно финансиране и изкуствено
създадени условия, както и спазването на
процедурата за избор на проекти;“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на неодобрение на допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите или при установяване на функционална
несамостоятелност, двойно финансиране и/или
изкуствено създадени условия за получаване
на помощта или неспазване на процедурата
за избор на проекти по Стратегията за местно
развитие РА уведомява МИГ, че по съответния
проект с кандидата не следва да се сключва
договор за безвъзмездна финансова помощ.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В комисията по ал. 1 делът на представителите на община/и, централната или
териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници не може
да превишава 49 процента.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и след
думите „декларация за“ се добавя „поверителност, безпристрастност и“.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 18. В чл. 29, ал. 2 думите „2000 евро“ се
заменят с „1000 евро“.
§ 19. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на
помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Разплащателната агенция, в ОДФ – РРА – РА
по място на извършване на инвестицията и
прилага следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 6 месеца преди датата
на подаване на документите, в случаите на
получатели юридически лица (ЮЛ) и еднолични търговци (ЕТ), които не се вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, и копие от документ за самоличност
на физическото лице или представляващия
ЮЛ/ЕТ;
2. копие на документ за самоличност на
законния представител на получателя и на
лицето, подаващо документите, в случай на
упълномощаване;
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3. нотариално заверено пълномощно, в
случай че документите не се подават лично
от получателя, или решение на управителния
орган на ЮЛ;
4. копие от регистрационна и анкетна
карта, заедно с анкетните формуляри, по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (представя се само от получатели, които са регистрирани като земеделски
производители);
5. удостоверение от ТД на НАП за наличие
или липса на задължения, издадено не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката за плащане;
6. счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за
плащане, съгласно Закона за счетоводството
(ЗС) за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от
законния представител и главния счетоводител
и заверен от регистриран одитор за лицата,
описани в чл. 38 ЗС;
7. счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС за ЕТ
и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния
представител и главния счетоводител;
8. от чет за п ри ходи те и разходи те за
последната финансова година за ЕТ и ЮЛ,
подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител и заверен
от регистриран одитор за лицата, описани в
чл. 38 от Закона за счетоводството;
9. отчет за приходите и разходите към датата
на подаване на заявка за плащане съгласно
ЗС за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния счетоводител;
10. справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за предходната година
съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ, подписан и подпечатан от законния представител и главния
счетоводител;
11. справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс към датата на подаване на
заявката за плащане съгласно ЗС за ЕТ и ЮЛ;
12. копие на извлечение от Инвентарна
книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо
заприходяването на финансирания актив за
ЕТ и ЮЛ;
13. копие от удостоверение за регистрация
по ЗДДС или декларация по образец, в случай
че ползвателят на помощта няма регистрация
по ДДС, че ползвателят на помощта няма
да упражни правото си на данъчен кредит
за активи и услуги, финансирани по ПРСР;
14. договор за услуги/строително-монтажни
работи/доставки за заявените разходи с детайлно описание на техническите характеристики,
цена в лева или евро, срок, количество и начин
на доставка/изпълнение, както и подробна
количествено-стойностна сметка в случаите
на строително-монтажни работи и доставка;
в договорите се описва ДДС;

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

15. приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и ползвателя на
помощта за всеки заявен разход, съдържащ
детайлно описание на техническите характеристики;
16. копие от лиценз и/или разрешително
за упражняване на дейността, когато за упражняване на съответната дейност се изисква
такъв/такова, в зависимост от вида подпомагана дейност;
17. първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените
разходи;
18. платежен документ, прикрепен към
всеки първичен счетоводен документ, който
да доказва плащане от страна на ползвателя
на помощта;
19. пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на ползвателя на помощта;
20. застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза
на Разплащателната агенция;
21. к витанци я/платеж но нареж дане за
изцяло платена застрахователна премия за
срока на застраховката;
22. копие от доку мент, удостоверяващ
постигането на съответствие с международно
признати стандарти, при кандидатстване за
такива;
23. копие от становище на РВМС, удостоверяващо, че земеделското стопанство отговаря
на изискванията в областта на хигиената и
хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че ползвателят
на помощта отглежда животни);
24. декларация по образец, че земеделското
стопанство отговаря на всички европейски
стандарти, свързани с хигиената и безопасността и контрол на храните (в случай на проект,
по който се изисква становище/разрешение
от РИОКОЗ);
25. копие от становище на регионалната
служба за растителна защита (РСРЗ), че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита
на растенията (в случай че ползвателят на
помощта отглежда земеделски култури);
26. копие от удостоверение за индивидуална млечна квота (в случай че ползвателят
на помощта отглежда крави за производство
на мляко);
27. декларация от всеки доставчик, че
активите, обект на инвестиция, не са втора
употреба;
28. декларация от ползвателя на помощта
за наличие или липса на двойно финансиране
за същата инвестиция по други национални
и/или европейски програми;
29. договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване
на активи чрез финансов лизинг);
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30. заверени копия на документите от
проведените процедури по ЗОП и НВМОП за
избор на изпълнител за ползватели, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки (НВМОП);
31. договор за отк риване и водене на
специална отделна банкова извънбюджетна
разплащателна сметка, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
(2) В случаите на изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или
помещения и друга недвижима собственост
получателят представя и:
1. копие от документ за собственост на
сграда/земя и/или копие от договор за наем
и/или копие от договор за учредено право на
ползване и/или договор за учредено право
на строеж;
2. разрешително за ползване на строеж
(протокол образец 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, ДВ, бр. 72 от 2003 г.
(Наредба № 3 от 2003 г.) или разрешително за
въвеждане в експлоатация (протокол образец
15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
3. констативен акт за предаване на строежа
от строителя на инвеститора;
4. акт за установяване на всички видове
строително-монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (протокол образец
12 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
5. разрешително за въвеждане в експлоатация, образец 15 (съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
(3) В случаите на инвестиции за закупуване
на коне за неземеделска дейност получателят
представя копие от паспортите на закупените
животни.
(4) В случаите на закупуване на нови машини и съоръжения към заявката за плащане
се представя:
1. протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни
условия (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
2 . т ех но лог и чен п р о ек т (з а и н в е с т иции – технологични линии и строеж).
(5) В случаите на придобиване на патентни
права и лицензи към заявката за плащане се
представят:
1. копие от лицензионен договор;
2. копие от издаден патент и/или авторско
свидетелство за изобретение и/или свидетелство за регистрация на полезен модел, издадено
от Патентното ведомство.
(6) В случаите на закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности
и специализирани земеделски транспортни
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средства към заявката за плащане се представя свидетелство за регистрация на моторно
превозно средство.
(7) В случаите на създаване и/или презасаждане на трайни насаждения към заявката
за плащане се представят:
1. сертификат за качество на посадъчния
материал;
2. фитосанитарен паспорт за посадъчния
материал, издаден от регионалната служба за
растителна защита или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82
от 1998 г.).
(8) Разплащателната агенция има право да
изиска и други документи, свързани с проекта.
(9) Заявка за следващо междинно плащане
за всеки един проект се подава след извършване на плащане на предходната заявка за
плащане.
(10) Заявка за окончателно плащане се
подава след извършване на дейностите по
проекта, но не по-късно от един месец от
изтичане на срока, посочен в договора.“
§ 20. В чл. 37 ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) Помощта за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност се изплаща за финансиране
на одобрени и извършени дейности и разходи.
(2) Максималният размер на финансовата
помощ по първото заявление за одобрение на
планирани дейности и разходи на МИГ е до
40 % от помощта по ал. 1.
(3) Остатъкът от определената финансова
помощ по ал. 1 се разпределя поравно за
всяка от годините, оставащи за прилагане
на стратегията.
(4) Финансовата помощ се изплаща на
МИГ на до две междинни плащания за всяка
календарна година от периода на прилагане
на стратегията с изключение на финансовата
помощ по ал. 2.“
§ 21. В чл. 39, ал. 2, т. 5 накрая се добавят
думите „и обзавеждане“.
§ 22. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Местните инициативни групи, които
не се явяват възложители на обществени
поръчки по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона
за обществените поръчки, провеждат процедура за избор на изпълнител за доставки на
стоки и/или услуги на стойност над левовата
равностойност на 2500 евро без ДДС за една
календарна година с изключение на разходите
за доставка на електроенергия, вода, горива,
топлоенергия, телефонни услуги, пощенски
услуги, интернет услуги, наем на помещение,
възнаграждения за членовете на комисията
за избор, разходи за заплати и други възнаграждения на персонала и разходите за
командировки.“
2. В ал. 2 се правят следните допълнения:
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а) в т. 1 след думата „запитване“ се добавя
текст „за оферта, съгласно приложение 2а“;
б) в т. 2 след думата „оферти“ се добавят
думите „от оференти, отговарящи на изискванията на чл. 12а, ал. 6“.
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати,
различни от лицата, съгласно чл. 3, ал. 5 от
Закона за данък върху добавената стойност;“.
2. Създава се т. 11:
„11. разходи, платени в брой, с изключение
на разходите по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6, 8, 9 и 11.“
§ 24. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за текущата календарна година“ се заменят със „за годината на
одобрение на СМР и следващата календарна
година“.
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) В заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи, подавано през
2013 г., се включват планираните дейности и
разходи за 2014 г. и 2015 г.“
§ 25. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявка за одобрение на извършените
дейности и разходи за съответния отчетен
период приложение № 6, заедно с Доклад за
отчитане на изпълнените дейности за същия
период може да се представя на Управляващия
орган на ПРСР:
1. в срок до 14 дни след изтичане на всяко
тримесечие през годината на одобрение на
МИГ и следващата календарна година;
2. в срок до 14 дни след изтичане на всяко
полугодие на оставащите до края на прилагането на СМР календарни години;
3. не по-късно от 30 септември 2015 г. за
последната заявка за окончателно одобрение
на извършените дейности и разходи.“
§ 26. В чл. 47, ал. 2 се отменя.
§ 27. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. „Конфликт на интереси“ за член на
комисия за избор на проекти към съответната
МИГ е налице, когато лицето:
а) се намира в конфликт на интереси с
някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла
на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.)
на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси;
в) е свързано лице с друг член на комисията
или кандидат за подпомагане, чието заявление
се разглежда от съответната комисия, като
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съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия,
по съребрена линия – до четвърта степен
включително, и роднини по сватовство – до
втора степен включително, както и физически
и юридически лица, с които лицето се намира
в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения
в неговата безпристрастност и обективност;
г) е съдружник или участва в управлението
на дружество на кандидат за подпомагане,
чието заявление се разглежда от съответната
комисия, или на друг член на комисията;
д) участва в управлението на дружество, в
управлението на което участва и кандидат за
подпомагане, чието заявление се разглежда
от съответната комисия, или в управлението
на което участва и друг член на комисията;
е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството на кандидат за подпомагане;
ж) е в йерархическа зависимост с кандидат
за подпомагане или с друг член на комисията;
з) е търговски представител на кандидат
за подпомагане или обратното;
и) е получило дарение от кандидат за
подпомагане;
й) е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявление за подпомагане,
вк лючено за разглеж дане от съответната
комисия;
к) е включено като изпълнител/член на
екип на изпълнител за дейности по проект,
разглеждан от съответната комисия.“
2. Създават се т. 18 – 24:
„18. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006 г.).
19. „Референтни цени“ са пазарни цени,
ползвани от РА за сравнение при определяне
основателността на разхода за различни инвестиции, определени чрез сравнение с цени
на националния пазар или в други държави
членки на Европейския съюз.
20. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по
мярката.
21. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
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г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните.
22. „Работят на територията“ са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на
трудов договор, договор за управление, лица
на изборни длъжности, като кмет на община,
кмет на кметство, общински съветници, които
осъществяват дейността си на територията
на МИГ.
23. „Общи разходи“ са: разходи, свързани
с консултации, за архитекти и инженери, в
т.ч. разходите за предпроектни проучвания,
подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4
от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка
на съответствието на инвестиционния проект
със съществените изисквания към строежите,
строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими
за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, разходи за
придобиване на ноу-хау, патентни права и
лицензи. Консултациите включват изготвяне

Код
на
мярката
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на оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари
за правни услуги, окомплектоване на пакета
от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението
и отчитането на дейностите по проекта до
изплащане на помощта.
24. „Обособена част от инвестицията“ е
завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.“
§ 28. В приложение № 2 към чл. 8 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.4 думите „(длъжностна характеристика)“ се заличават.
2. В т. 5 се правят следните изменения:
а) в наименованието на точката думите
„Стратегическа рамка и интервенции“ се заменят с „Описание на интервенциите“;
б) точка 5.1 се заличава;
в) досегашните точки 5.2, 5.3 и 5.4 стават
съответно 5.1, 5.2 и 5.3.
3. Точка 6.1 се изменя така:
„6.1. Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години:

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ
Име на мярката

общ пубобщ публиобщ публи- общ публиобщо за
личен
чен принос
чен принос чен принос периода на
принос за
за 2010 г.
за 2012 г.
за 2013 г. стратегията
2011 г.
лева

лева

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки, насочени към конкурентоспособността (в това число мерките
от ос 1 на ПРСР)

4.1.2. Мерки, насочени към околната
среда/стопанисване на земята (в това
число мерките от ос 2 на ПРСР)

4.1.3. Мерки, насочени към качеството на
живота/ разнообразяване (в това число
мерките от ос 3 на ПРСР)

4.2.1. Междутериториално и трансгранично сътрудничество
4.3.1. Управление на МИГ, придобиване
на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия
Административни разходи (уп1.
равление на МИГ) – до 60 % от
разходите по М431
Придобиване на умения и пости2.
гане на обществена активност на
територията – минимум 40% от
разходите по М431
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:
100 %
Забележка. В сивите полета се попълва общата стойност на публичния принос за мерките по 4.1.1,
4.1.2 и 4.1.3, както и за мярка 4.2.1 и мярка 4.3.1. При сумирането общо за цялата стратегия се събират
стойностите/процентите от сивите полета.“
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4. Точки 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 се заличават.
5. Точка 6.2 се променя така:
„6.2. Финансова обосновка на бюджета
и разпределението на средствата по оси, по
мерки и по години“.
6. Точка 6.3 се заличава.
§ 29. Създава се ново приложение № 2а
към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 2а
към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 2, т. 1
(Дата)
(име и адрес на кандидата)
(име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки
с тяхната техническа спецификация (в случай,
че тя е по-подробна може да я приложите
към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да
бъде представена на официална бланка на
представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или
доставена лично.
Подпис.....................................
(печат) (име на кандидата)“
§ 30. В приложение № 3 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 18 думите „управителния орган на
МИГ и“ се заменят с „управителния орган на
МИГ или“.
2. Създава се точка 21:
„21. длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и
по прилагане на дейностите по Стратегията
за местно развитие, счетоводител и асистент.“
§ 31. Навсякъде в текста на наредбата думите
„областната РА“, „Регионалните разплащателни
агенции (РРА)“ и „Регионалната разплащателна
агенция“ се заменят съответно с думите „областната дирекции на фонда – отдел „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“, „областните
дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция
(ОДФ – РРА – РА)“ и „областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
Министър: М. Найденов
4266
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МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на
Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр.
64 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. по т. 1, 2, 7 и 11 – от фонд „Социалнобитово и културно обслужване“ (СБКО), като
65 % от средствата за почивките се осигуряват
от фонд „СБКО“ в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и 35 % се заплащат
от лицата по чл. 4, т. 1 и 2 със съответните
намаления и доплащания;“.
2. Създава се т. 2 със следното съдържание:
„2. по т. 3 и 4 – от фонд „СБКО“, като 50 %
от средствата за почивките се осигуряват от
фонд „СБКО“ в рамките на утвърдения бюджет
за съответната година и 50% се заплащат от
лицата по чл. 4, т. 1 и 2 със съответните намаления и доплащания;“.
3. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно
т. 3, 4, 5 и 6.
§ 2. Чл. 8 се изменя така:
„Чл. 8. Почивките по чл. 2, т. 4, 7 и 11 във
връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се заплащат предварително по график в касата на агенцията.“
§ 3. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Агенцията разпределя картите за почивка
по чл. 2, т. 7 и 11 и тези извън сроковете по
чл. 16, ал. 1, т. 1 съгласно утвърдените квоти
в протоколите по чл. 15, ал. 1.“
§ 4. Създава се чл. 16а със следното съдържание:
„Чл. 16а. (1) Картите за почивка по чл. 2,
т. 3 и 4 се разпределят ежегодно от комисия,
назначена със заповед на министъра на отбраната, в т.ч. и картите, които не са заплатени в
срока по чл. 18, ал. 3. За разпределението на
картите комисията изготвя протокол, който се
утвърждава от министъра на отбраната.
(2) В комисията по ал. 1 задължително
участват представители от Щаба на отбраната,
Военноморските сили, Военновъздушните сили,
Сухопътните войски, Съвместното оперативно
командване, Щаба по осигуряване и поддръжка,
дирекция „Управление на човешките ресурси“
в Министерството на отбраната и агенцията.
(3) Картите по ал. 1 се разпределят между
цивилните служители и военнослужещите при
спазване на следните критерии:
1. лицето да не е ползвало карта за почивка,
организирана по линия на безвалутния обмен
и по програма „CLIMS“, през последните три
години;
2. с предимство се ползват лицата, участвали в мисии и операции извън територията
на страната.
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(4) В дирекция „Управление на човешките
ресурси“ в Министерството на отбраната се
създава и поддържа регистър на служителите,
ползвали карти за почивка в чужбина, организирани по линия на безвалутния обмен и по
програма „CLIMS“.“
§ 5. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Срокът за предварително заплащане
стойността на картата за почивка през зимния период е до 10 октомври, а за летния
период – до 21 април, за почивките по чл. 2,
т. 7 и 11 – съгласно сроковете, определени в
разпределението на картите по чл. 16, ал. 2,
а за почивките по чл. 2, т. 3 и 4 – съгласно
сроковете, определени в разпределението на
картите по чл. 16а.“
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ)“ се заменят
с „Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
4163

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
ИНСТРУКЦИЯ № Я-966
от 11 май 2010 г.

за военната служба в Националната разузнавателна служба
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) На вакантна длъжност за военнослужещ в Националната разузнавателна служба
(НРС) се приемат български граждани, които
отговарят на следните изисквания:
1. имат висше образование – за офицерите,
и средно или по-високо образование – за офицерските кандидати и сержантите;
2. не са по-възрастни от 40 г. – за офицерите,
и 33 г. – за офицерските кандидати и сержантите;
3. годни са за военна служба;
4. не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер независимо от реабилитацията;
5. срещу тях няма образувано наказателно
производство за умишлено престъпление от
общ характер;
6. нямат друго гражданство;
7. не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
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8. покриват нормативите за физическа годност съобразно изискванията за длъжността,
на която се предвижда да бъдат назначени;
9. да са психологически пригодни;
10. владеят най-малко един чужд език съобразно изискванията за длъжността, на която
се предвижда да бъдат назначени;
11. отговарят на специфичните изисквания за
приемане на военна служба в НРС, определени
с акт на директора на НРС;
12. издадено им е разрешение за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна с ниво на класификация в съответствие
със списъка по чл. 37 от Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) Вакантните длъжности за офицери, офицерски кандидати и сержанти в НРС не подлежат на обявяване, а за приемането на военна
служба не се провеждат публични процедури
по обявяване и провеждане на конкурси.
(3) Приемането на военна служба в НРС на
офицерски кандидати и сержанти се извършва
по всяко време на календарната година, а на
офицери – до 31 август на съответната календарна година.
(4) Инструкцията не се прилага при назначаването и освобождаването на офицерите с
висши офицерски звания, както и удостояването
с висши офицерски звания в НРС.
Чл. 2. (1) Кандидатите за приемане на военна
служба в НРС подават писмено заявление и
прилагат следните документи:
1. подробна автобиография;
2. копие от диплома за завършено образование и придобити квалификации;
3. свидетелство за съдимост;
4. за отслужилите кандидати – документ за
отбита наборна служба и придобито военно
звание и военноотчетна специалност;
5. удостоверение от районния психодиспансер;
6. 2 цветни снимки размер 9/13 см;
7. документи или техни копия, удостоверяващи трудов и/или служебен стаж;
8. други документи, необходими за процеса
на изучаването на кандидата и за провеждане
процедурата по проучване за надеждност по
ЗЗКИ.
(2) Кандидатите за военна служба в НРС
попълват и подписват в присъствието на служител от НРС:
1. въпросник за кадрите по утвърден образец;
2. въпросник за психологическо проучване
по утвърден образец;
3. декларация за наличие на обстоятелствата
по чл. 141, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ);
4. декларация за неразгласяване на информация, до която кандидатът има достъп при
кандидатстването му в НРС, и за неразгласяване на личните данни на лицата, с които
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е контактувал при това кандидатстване, както
и съгласие за събиране на данни във връзка с
кандидатурата по утвърден образец.
Чл. 3. На военна служба в НРС не се приемат
лица, чийто съпруг, роднина по права линия
без ограничения, по съребрена линия до втора
степен включително или по сватовство до втора
степен включително са служители на службата.
Раздел II
Условия и ред за приемане на военна служба
и назначаване на служители в НРС
Чл. 4. (1) Правоотношението по изпълнение
на военната служба с кандидатите за военна
служба в НРС възниква въз основа на договор
за военна служба.
(2) Договорът за военна служба в НРС се
сключва от директора на НРС или оправомощено от него длъжностно лице и кандидат,
отговарящ на изискванията по чл. 1.
(3) С договора за военна служба се определят
наименованието на длъжността, на която военнослужещият се назначава, съответстващото є
военно звание, срокът на службата, условията за
обучение и повишаване на квалификацията му,
условията и редът за кариерното му развитие,
условията за изпращане на военнослужещия на
служба извън територията на страната, правата,
задълженията и отговорностите на страните
по договора.
(4) Договорът за военна служба се сключва
в писмена форма в два екземпляра – по един
за всяка от страните. Първият екземпляр се
прилага към служебното дело на военнослужещия, а вторият се връчва на военнослужещия срещу подпис, като се отбелязва датата
на връчване, освен ако договорът не съдържа
класифицирана информация.
(5) При подписване на договора за военна
служба военнослужещият подава декларация
за имотното състояние и доходите си, декларация, че не членува в политическа партия, и
декларация за липсата на обстоятелствата по
чл. 188 ЗОВСРБ. При промяна на имотното
състояние военнослужещият подава декларация
в едномесечен срок от настъпването є.
Чл. 5. (1) След сключване на договора за
военна служба военнослужещият се приема на
военна служба и се назначава на длъжност със
заповед на директора на НРС или оправомощено от него лице.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правното основание за назначаване на
длъжност;
2. трите имена на назначаваното лице;
3. присвоеното първо военно звание или
обявеното военно звание по резерва;
4. наименованието на длъжността, на която
се назначава;
5. размера на основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения;
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6. датата на издаване и подпис на лицето,
издало заповедта.
(3) След издаването на заповедта копия
се изпращат на структурните звена на НРС,
извършващи финансово-счетоводна и кадрова
дейност.
Чл. 6. (1) Военнослужещият постъпва на
служба по местоназначението си в 10-дневен
срок от датата на сключване на договора за
военна служба и полага военна клетва, което
се удостоверява с подписване на клетвен лист
и акт за встъпване в длъжност.
(2) Ако по независещи от него причини
военнослужещият не постъпи на служба или
не положи клетва в срока по ал. 1, директорът
на НРС определя нов срок за встъпване.
(3) Ако военнослужещият не подаде декларациите по чл. 4, ал. 5, не постъпи на служба
или не положи клетва, правоотношението
по изпълнение на военна служба се смята за
невъзникнало, освен ако това се дължи на
независещи от него причини.
(4) Изпълнението на военната служба започва
с полагането на военна клетва и встъпването
в длъжност.
Чл. 7. При встъпване в длъжност:
1. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, запознава
военнослужещия със задълженията на длъжността, установени в длъжностната характеристика;
2. военнослужещият представя на ръководителя на структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, трудова книжка и/или
служебна книжка или друг документ за трудов
стаж и/или служебен стаж, а в случай на повторно приемане на военна служба – документи
за изплатени парични и други обезщетения при
освобождаване от военна служба, както и за
последното производство в звание;
3. военнослужещият представя на ръководителя на структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност, документи, удостоверяващи
статута му по отношение военния отчет на
гражданите на Република България.
Чл. 8. (1) Директорът на НРС или оправомощено от него длъжностно лице приема
новоназначените офицери.
(2) Новоназначените сержанти се приемат от
началниците на съответните структурни звена.
Чл. 9. (1) Преките началници провеждат
встъпителен инструктаж, запознават новоназначените с характера на работата, дават
им указания за спазване на установения ред
и дисциплина и ги представят на състава на
съответното структурно звено.
(2) Служителят по сигурността на информацията организира обучението на новоназначените в областта на защитата на класифицираната
информация.
Чл. 10. (1) Въвеждането в работа на новоназначените служители е задължение на
началниците на съответните структурни звена.

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

(2) За изпълнение на задълженията по пред
ходната алинея се изготвя план, утвърден от
ръководителя на самостоятелното структурно
звено.
Чл. 11. (1) На всеки военнослужещ се съставя
и води служебно дело в структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност.
(2) Съдържанието на служебното дело, условията за неговото съставяне, водене, съхранение
и ползване се определят от директора на НРС.
(3) На всеки военнослужещ се издава здравна книжка.
Раздел III
Присвояване на военно звание, повишаване и
понижаване във военно звание
Чл. 12. (1) На офицерите, офицерските
кандидати и сержантите от НРС се присвояват
следните звания:
1. сержанти – сержант, старши сержант,
старшина от НРС;
2. офицерски кандидати – офицерски кандидат 1-ви клас и офицерски кандидат 2-ри
клас от НРС;
3. младши офицери – лейтенант, старши
лейтенант и капитан от НРС;
4. старши офицери – майор, подполковник
и полковник от НРС.
(2) Със заповедта за приемане на военна
служба на военнослужещия се присвоява военно звание или се обявява военното звание
по резерва при съответно прилагане на чл. 15
от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ППЗОВСРБ).
(3) Директорът на НРС със заповед присвоява званията по ал. 1, повишава и понижава
във военно звание военнослужещите в НРС.
Чл. 13. (1) Военнослужещите се повишават
във военно звание последователно.
(2) На военнослужещите от НРС със звания
за офицерски кандидати или сержантски звания
може да се присвоява първо офицерско звание
„лейтенант“ и да се назначават на длъжност
по длъжностното разписание за офицери, при
служебна необходимост, ако отговарят на
изискванията по чл. 1, ал. 1.
Чл. 14. Минималният срок за престояване
във военно звание е:
1. за всички сержантски звания – 2 години;
3. за „офицерски кандидат – 1-ви клас“ – 2
години;
4. за „лейтенант“ – 2 години;
5. за „старши лейтенант“ – 3 години;
6. за „капитан“ – 3 години;
7. за „майор“ – 4 години;
8. за „подполковник“ – 4 години;
9. за „полковник“ – 4 години.
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Чл. 15. Максималният срок за престояване във военно звание е до изтичане срока на
договора или до назначаване на длъжност,
изискваща по-високо звание или до навършване
на пределна възраст.
Чл. 16. Военнослужещият може да бъде
повишен в следващо военно звание, ако са
налице следните условия:
1. да е изтекъл минималният срок за престояване във военно звание по чл. 14;
2. да притежава изискващото се за съответната длъжност образование, квалификация и
атестационна оценка;
3. да заема или да се назначава на длъжност,
изискваща по-високо военно звание;
4. да не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
Чл. 17. Военнослужещите в НРС се понижават във военно звание при наложено дисцип
линарно наказание „понижаване във военно
звание с една степен за срок от 6 месеца до
една година“.
Раздел IV
Кариерно развитие, назначаване и преназначаване на длъжност
Чл. 18. (1) Кариерното развитие на военнослужещите се осъществява чрез последователно заемане на изпълнителски и ръководни
длъжности в съответствие с професионалната
квалификация, резултатите от атестирането,
разпоредбите на тази инструкция и в съответствие с длъжностното разписание.
(2) Военнослужещите се преназначават на
длъжност и се повишават във военно звание
въз основа на решение на комисия за кариерно
развитие на военнослужещите в НРС.
(3) Длъжностните лица, които могат да
правят предложения пред комисията по ал. 2,
съставът, редът и организацията на работа на
комисията се определят с акт на директора
на НРС.
Чл. 19. (1) Военнослужещите в НРС се
назначават и преназначават на длъжности,
определени в утвърдено от директора на НРС
длъжностно разписание на длъжностите за
офицери и сержанти.
(2) Съдържанието, редът за изготвяне, изменяне и съхраняване на длъжностното разписание
се определят със заповед на директора на НРС.
Чл. 20. (1) Длъжностната характеристика се
изготвя въз основа на длъжностното разписание.
(2) В длъжностната характеристика се определят допълнителни изисквания за заемане на
длъжността освен определените в длъжностното
разписание.
(3) Съдържанието, редът за изготвяне,
изменяне и съхраняване на длъжностните
характеристики се определят със заповед на
директора на НРС.
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Чл. 21. (1) Военнослужещите в НРС се
назначават и преназначават на длъжности със
заповед на директора на НРС при:
1. назначаване на по-висока длъжност;
2. назначаване на равна длъжност;
3. назначаване на по-ниска длъжност.
(2) Военнослужещите се назначават и преназначават на длъжност, ако отговарят на
изискванията за заемането є.
Чл. 22. Военнослужещият може да се преназначава на по-ниска длъжност в обхвата на
притежаваното военно звание:
1. по подаден рапорт от военнослужещия;
2. в случаите по чл. 47 ППЗОВСРБ;
3. при извеждане от и на прикритие;
4. при организационно-щатни промени или
при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при
съкращаване числеността на НРС;
5. при промяна в изискванията за заемане
на длъжността.
Чл. 23. (1) Военнослужещият може да се
преназначава на длъжност в обхвата на притежаваното военно звание, когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност;
2. притежава необходимото образование,
образователно-квалификационна степен, квалификация и атестационна оценка;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ;
4. при извеждане от и на прикритие.
(2) Военнослужещият може да се преназ
начава на длъжност и да бъде повишен във
военно звание:
1. след изтичане на минималния срок за
престояване в длъжност и в звание;
2. притежава необходимото образование,
образователно-квалификационна степен, квалификация и атестационна оценка;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
Чл. 24. (1) Минималният срок за престояване
от военнослужещите на длъжност е една година.
(2) Максималният срок за престояване от
военнослужещите на длъжност е до преназначаване на друга длъжност или до изтичане на
срока на договора или до навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание.
Чл. 25. (1) По предложение на ръководител
на самостоятелното структурно звено офицерите, офицерските кандидати и сержантите могат
да бъдат назначавани да заместват отсъстващ,
съответно друг офицер, офицерски кандидат
или сержант от звеното при условията и по
реда на чл. 215 ЗОВСРБ, ако отговарят на
изискванията на длъжностната характеристика
за длъжността на отсъстващия военнослужещ.
(2) По предложение на ръководител на
самостоятелното структурно звено офицерите,
офицерските кандидати и сержантите могат да
бъдат назначавани като временно изпълняващи
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вакантна длъжност съответно на друг офицер,
офицерски кандидат и сержант при условията
и по реда на чл. 216 ЗОВСРБ, ако отговарят на
изискванията на длъжностната характеристика
за вакантната длъжност.
(3) При назначаване на военнослужещ
временно да изпълнява вакантна длъжност, за
която се изисква по-високо военно звание, то
не се присвоява.
Чл. 26. (1) През работно време военнослужещите в НРС подлежат на задължителни
и/или внезапни изследвания за употреба на
алкохол или злоупотреба и/или зависимост от
наркотични вещества. Редът за установяване
употребата на алкохол и злоупотребата с наркотични вещества се определя от директора
на НРС.
(2) Ръководителят на самостоятелно структурно звено може да отстрани временно от
служба военнослужещ в звеното, който се
явява в състояние, което не му позволява да
изпълнява служебните си задължения, или
след употреба на алкохол или злоупотреба с
наркотични вещества.
(3) Отстраняването от служба се извършва
с писмена заповед на ръководителя на звеното
по ал. 2 в момента на установяване състоянието
на военнослужещия, което не му позволява да
изпълнява служебните си задължения.
(4) Срокът за отстраняване от служба по
ал. 3 е до възстановяване годността на военнослужещия да изпълнява задълженията си.
Раздел V
Изменение на договора за военна служба
Чл. 27. (1) При изменение на правата и
задълженията на страните или на условията и
срока, уговорени в договора за военна служба
между военнослужещия и директора на НРС,
се сключва допълнително споразумение.
(2) Допълнителното споразумение се изготвя
в писмена форма в два екземпляра, сключва
се по реда на чл. 4 и се счита за неразделна
част от договора за военна служба.
(3) Допълнително споразумение задължително се сключва в следните случаи:
1. при удължаване срока на договора;
2. при разрешаване на военнослужещ на
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по гражданска специалност.
Чл. 28. (1) Не по-късно от 3 месеца преди
изтичане срока на договора всяка от страните
по него може да отправи предложение до другата страна за удължаването му с не по-малко
от две години, като:
1. директорът на НРС отправя предложение
до военнослужещия;
2. военнослужещият подава рапорт чрез
ръководителя на структурното звено, в което
служи, до директора на НРС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2:
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1. ръководителят на структурното звено
дава становище по рапорта в 3-дневен срок и
го изпраща, придружен с кадрова справка, до
директора на НРС;
2. след завеждане в деловодството рапортът
се докладва на директора на НРС.
(3) Всяка от страните по договора може да
оттегли направеното предложение до другата
страна до един месец преди изтичане срока
на договора. Ако другата страна е получила
предложението, оттеглянето се извършва с
нейно съгласие.
(4) Ако нито една от двете страни не отправи
предложение по ал. 1 до другата за удължаване
на срока, договорът се прекратява с изтичането
на уговорения срок.
Раздел VI
Прекратяване на договора за военна служба,
освобождаване от длъжност и от военна служба
Чл. 29. Военнослужещите от НРС се освобождават от длъжност със заповед на директора
на НРС при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. вземане във временен задграничен щат
на НРС или вземане в специален щат;
3. прекратяване на договора за военна служба.
Чл. 30. (1) Договорът за военна служба се
прекратява със заповед за освобождаване от
военна служба, издадена от директора на НРС.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на правоотношението;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за зачисляване в мобилизационния резерв или за снемане от отчет;
в) срок за сдаване на длъжността;
г) имуществени последици от прекратяване
на правоотношението;
д) разпоредба за отчисляване от списъчния
състав;
е) разпоредба за предоставяне на заверени
преписи от заповедта;
ж) срок и орган, пред който може да се
обжалва заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността може
да бъде от 3 работни дни до 2 месеца в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Ръководителят на структурното звено
на НРС, извършващо кадрова дейност, или
оправомощено от него длъжностно лице запознава военнослужещия със съдържанието на
заповедта и със срока за сдаване на длъжността
срещу подпис.
(5) Срокът за сдаване на длъжността започва
да тече от следващия работен ден от запознаването на военнослужещия със заповедта.
(6) След сдаването на длъжността ръководителят на структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено
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от него длъжностно лице връчва заповедта за
освобождаване от военна служба при условията
и по реда на чл. 170, ал. 2 ЗОВСРБ. В случаите
по чл. 170, ал. 2, изречение второ, заповедта
се счита връчена с удостоверяването на отказа
или с получаването на препоръчано писмо с
обратна разписка.
(7) Когато в мотивите на заповедта за прекратяване на договора за военна служба се
съдържат факти и сведения, представляващи
класифицирана информация, на военнослужещия се връчва препис-извлечение от заповедта,
което не съдържа такава информация.
(8) В 30-дневен срок от връчването на заповедта по чл. 29 ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща необходимата информация до съответното военно окръжие.
Чл. 31. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 1 ЗОВСРБ
(по взаимно съгласие на страните) се извършва
при спазване на следната процедура:
1. военнослужещият подава рапорт по команден ред до директора на НРС;
2. рапортът, придружен с кадрова справка, се
изпраща по команден ред до директора на НРС;
3. ръководителят на самостоятелното структурно звено, в което служи военнослужещият, и
ръководителят на структурното звено на НРС,
извършващо кадрова дейност, отразяват своето
становище на рапорта или на отделен лист,
който се регистрира и завежда към рапорта;
4. рапортът се завежда в деловодството на
НРС; от датата на завеждане на рапорта тече
30-дневен срок за вземане на отношение по
рапорта и за уведомяване на военнослужещия;
5. директорът на НРС взема отношение по
рапорта и уведомява военнослужещия в срока
по т. 4;
6. при положително становище към рапорта
в срока по т. 4 ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
изготвя проект на заповед за прекратяване на
договора за военна служба.
(2) В случай че заповедта не бъде връчена
на военнослужещия в 30-дневен срок от завеждането на рапорта, се счита, че предложението
не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на договора
за военна служба по взаимно съгласие може
да отправи и директорът на НРС. Предложението се отправя лично до военнослужещия и
му се връчва срещу подпис от ръководителя
на структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност, с отбелязване на датата на
връчване. Ако в 30-дневен срок от получаване
на предложението военнослужещият не вземе
отношение по него и не уведоми писмено директора на НРС за съгласието си, се счита, че
предложението не е прието.
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Чл. 32. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 162, т. 1а ЗОВСРБ (с изтичане
на уговорения срок) се извършва при спазване
на следната процедура:
1. по реда на чл. 28 се взема решение за
прекратяване на договора;
2. директорът на НРС издава заповед, с която
договорът се прекратява и военнослужещият
се освобождава от военна служба;
3. към момента на изтичане срока на договора
военнослужещият следва да е сдал длъжността.
Чл. 33. (1) Прекратяване на договора за
военна служба на основание чл. 162, т. 2
ЗОВСРБ (при навършване на пределна възраст
от военнослужещия) се извършва при спазване
на следната процедура:
1. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, до 31 октомври на предходната година изготвя списък
на военнослужещите, които навършват пределна
възраст за притежаваното военно звание през
следващата година, и го представя на директора на НРС;
2. за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба се
издава заповед, с която договорът се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба считано от датата на навършване на
пределната възраст.
(2) При промяна на военното звание на военнослужещия ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
го заличава от списъка по ал. 1, т. 1.
(3) Договорът за военна служба на военнослужещ, който е навършил пределна възраст
за притежаваното военно звание, се прекратява
независимо дали е придобил право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от
Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 34. (1) Прекратяване на договора за военна служба на основание чл. 162, т. 3 ЗОВСРБ
(при настъпила негодност за военна служба или
психологическа непригодност) се извършва въз
основа на експертно решение или заключение
от военномедицинските органи или заключение
на органите по чл. 141, ал. 3 ЗОВСРБ, което
е окончателно и не подлежи на обжалване.
(2) Експертното решение или заключението
по ал. 1 се изпращат до директора на НРС.
(3) Директорът на НРС издава заповедта за
прекратяване на договора за военна служба и
освобождаване от военна служба не по-късно
от 30 дни от датата на издаване на експертното
решение или заключението по ал. 1.
Чл. 35. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 162, т. 4 ЗОВСРБ (при преминаване на платена изборна длъжност с изключение на случаите по чл. 187, ал. 3 ЗОВСРБ) се
извършва при спазване на следната процедура:
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1. военнослужещият, избран на платена
изборна длъжност, е длъжен да представи в
структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, документ за избора в 5-дневен
срок от датата на избора;
2. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, в 3-дневен
срок изготвя предложение и го изпраща на
директора на НРС;
3. директорът на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице издава заповед за
освобождаване от военна служба.
Чл. 36. (1) За прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 6 ЗОВСРБ
(поради неявяване на военнослужещия за заемане на длъжността в срока по чл. 172, ал. 2
ЗОВСРБ) се изпраща рапорт от ръководителя
на структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност, до директора на НРС.
(2) Заповедта за прекратяване на договора
за военна служба и за освобождаване от военна служба на военнослужещия се издава от
директора на НРС.
Чл. 37. (1) За прекратяване на договора
за военна служба на основание чл. 162, т. 7
ЗОВСРБ (поради смъртта на военнослужещия)
ръководителят на структурното звено на НРС,
извършващо кадрова дейност, изпраща рапорт,
придружен с акт за смърт, в 3-дневен срок от
датата на получаване на акта за смърт.
(2) Директорът на НРС издава заповед за
прекратяване на договора за военна служба и
за освобождаване от военна служба, с която
военнослужещият се снема от отчет, считано
от датата на смъртта.
Чл. 38. (1) Прекратяване на договора за
военна служба на основание чл. 163 ЗОВСРБ
(с писмено предизвестие на военнослужещия
до директора на НРС) се извършва с рапорт на
военнослужещия до директора на НРС, който
се подава чрез структурното звено на НРС,
извършващо кадрова дейност.
(2) Рапортът по ал. 1, придружен с кадрова
справка, се изпраща до директора на НРС в
7-дневен срок.
(3) С рапорта военнослужещият уведомява
директора на НРС, че след изтичането на срока на предизвестието едностранно прекратява
договора за военна служба.
(4) Срокът на предизвестието е три месеца и
започва да тече от деня, следващ получаването
на предизвестието.
(5) Предизвестието може да бъде оттеглено
до изтичането му със съгласието на директора
на НРС. Оттеглянето се извършва с рапорт по
предвидения в ал. 2 ред.
(6) Договорът за военна служба се прекратява със заповед на директора на НРС след
изтичане срока на предизвестието.
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Чл. 39. (1) На военнослужещите, чиито
договори за военна служба се прекратяват на
основание чл. 164 ЗОВСРБ, се отправя писмено
предизвестие.
(2) С предизвестието си по ал. 1 директорът
на НРС уведомява военнослужещия, че са налице законоустановени основания, поради което
едностранно прекратява договора за военна
служба след изтичане срока на предизвестието.
(3) Срокът на предизвестието е 6-месечен.
(4) В срока на предизвестието военнослужещият сдава длъжността.
(5) Предизвестието се връчва на военнослужещия срещу подпис с отбелязване на датата
на връчване. Срокът на предизвестието започва
да тече от следващия ден след връчването му.
(6) Предизвестия не се връчват на военнослужещите, които са в отпуск за временна
неработоспособност.
(7) В случаите на пълна или частична ликвидация предизвестията на материалноотговорните
лица се връчват след окончателното сдаване на
материалните средства, а на членовете на ликвидационната комисия – след утвърждаването
на акта за ликвидация на структурното звено.
(8) Договорът за военна служба се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба със заповед на директора на НРС след
изтичане срока на предизвестието.
Чл. 40. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ (организационно-щатни промени или при пълна или частична
ликвидация или при съкращаване числеността
на НРС) се извършва при наличието на едно
от следните условия:
1. акт на компетентен орган за съкращаване на числения състав на НРС и заповед
на директора на НРС, с която се организира
изпълнението на акта;
2. акт на компетентен орган за пълна или
частична ликвидация и заповед на компетентните лица, с която се организира изпълнението
на акта;
3. заповед на директора на НРС за извършване на организационно-щатни промени
в службата.
Чл. 41. С влизането в сила на акта по чл. 40,
ал. 1 военнослужещите, чиито длъжности са
съкратени, се предлагат от началниците на
структурните звена за отправяне на предизвестие за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ.
Чл. 42. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 2 ЗОВСРБ
(поради промяна в изискванията за заемане
на длъжността, на които военнослужещият
не отговаря) се извършва при наличието на
акт за промяна в изискванията за заемане на
длъжността.
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(2) При промяна на изискванията за заемане на длъжността структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, установява
съответствието на военнослужещия с променените изисквания за длъжността, като съставя
протокол, който се утвърждава от ръководителя
на структурното звено, в което служи военнослужещият.
(3) При установяване на несъответствие
ръководителят на самостоятелното структурно
звено предлага военнослужещия за отправяне
на предизвестие за прекратяване на договора
за военна служба на основание чл. 164, т. 2
ЗОВСРБ.
Чл. 43. (1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба
на основание чл. 164, т. 5 ЗОВСРБ (поради
придобиване право на пенсия при условията на
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване) се
извършва от директора на НРС по мотивирано
предложение на ръководителя на структурното
звено, в което служи военнослужещият.
(2) Предложението по ал. 1, придружено
със справка за осигурителен стаж и кадрова
справка, се изпраща по команден ред до директора на НРС.
(3) Директорът на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице се произнася по предложението в 30-дневен срок от получаването му.
(4) При положително решение директорът на
НРС издава заповед, с която военнослужещият
се освобождава от заеманата длъжност и му се
отправя писмено предизвестие за прекратяване
на договора за военна служба и освобождаване
от военна служба.
(5) В срока на предизвестието военнослужещият сдава числящото му се имущество.
Чл. 44. Както военнослужещият, така и директорът на НРС могат да прекратят договора
за военна служба, преди да изтече срокът на
отправеното предизвестие, като дължат на другата страна обезщетение в размер на брутното
месечно възнаграждение за неспазения срок на
предизвестието.
Чл. 45. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба без предизвестие на основание чл. 165,
т. 1 ЗОВСРБ (при отпадане на основанието за
приемане на военна служба по чл. 141, ал. 1,
т. 6, с изключение на случаите по чл. 141, ал. 5
ЗОВСРБ) се извършва, при условие че е налице
влязъл в сила акт за придобиване на друго освен
българско гражданство от военнослужещия.
(2) Договорът за военна служба се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба в случаите по ал. 1 при спазване на
следната процедура:
1. ръководителят на самостоятелното структурно звено, в което служи военнослужещият,
изготвя предложение за прекратяване на договора за военна служба, към което прилага
копие от акта по ал. 1;
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2. предложението се изпраща по команден
ред до директора на НРС.
Чл. 46. Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от
военна служба на основание чл. 165, т. 3 ЗОВСРБ
от датата на връчване на заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание „уволнение“.
Чл. 47. (1) Договорът за военна служба се
прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, т. 4
ЗОВСРБ от датата на регистриране на военнослужещия като кандидат за изборна длъжност
от политическа партия или коалиция в избори за президент, вицепрезидент на Република
България, народни представители, членове на
Европейския парламент от Република България,
общински съветници или кметове.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на НРС
издава заповед за прекратяване на договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба въз основа на предложение на ръководителя на структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, придружено с документ,
удостоверяващ направена регистрация по ал. 1.
Чл. 48. (1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба
на основание чл. 165, т. 5 ЗОВСРБ (при установяване на несъвместимост по чл. 188 ЗОВСРБ)
се извършва със заповед на директора на НРС
въз основа на предложение на ръководителя
на структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност по реда на чл. 35, т. 2.
(2) Договорът за военна служба се прекратява
на основание чл. 165, т. 5 във връзка с чл. 188,
ал. 2, т. 1 ЗОВСРБ само ако военнослужещият
откаже да заеме друга предложена му длъжност
в съответствие с присвоеното военно звание и
ако няма подходяща вакантна длъжност.
Чл. 49. (1) Договорът за военна служба се
прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, т. 7
ЗОВСРБ със заповед на директора на НРС
в 5-дневен срок от получаване на документа,
удостоверяващ отказ за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация, за
отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация или отказа на военнослужещия да подаде документи за проучване
при условията и по реда на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) В случаите, когато военнослужещият
обжалва отказа за издаване или отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана информация в законоустановения срок, срокът за
издаване на заповедта по ал. 1 започва да тече
след получаването на решението по жалбата.
(3) При отказ на военнослужещия да подаде
документи за проучване при условията и по
реда на Закона за защита на класифицираната
информация се съставя протокол от беседа,
която се провежда от ръководителя на структурното звено, в което служи военнослужещият,
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в присъствието на двама свидетели, единият
от които е служителят по сигурността на информацията на НРС.
Чл. 50. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 169 ЗОВСРБ от военнослужещи,
придобили право на пенсия при условията на
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, се
извършва при спазване на следната процедура:
1. военнослужещият подава рапорт по команден ред до директора на НРС, придружен
със справка за осигурителния му стаж и кадрова справка;
2. директорът на НРС в двуседмичен срок
от датата на завеждане на рапорта в регистратурата издава заповед за прекратяване на
договора за военна служба и освобождаване
на военнослужещия от военна служба.
Чл. 51. (1) При отмяна на освобождаването
от военна служба от съда военнослужещият
получава обезщетение за времето, през което
е останал без работа, но за не повече от 6
месеца след представяне на документ от Агенцията по заетостта или писмена декларация,
че не е работил по трудово или по служебно
правоотношение през този период. Когато
през това време военнослужещият е работил
на по-нископлатена работа, той има право на
разликата във възнагражденията.
(2) Ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност:
1. изготвя писмено предложение до директора
на НРС за възстановяването на военнослужещия
на заеманата или на друга подходяща длъжност;
2. изпраща рапорт до директора на НРС,
когато длъжността, на която трябва да бъде
възстановен военнослужещият, е съкратена
или са променени изискванията за заемането
є, на които военнослужещият не отговаря, и
няма друга подходяща длъжност; към рапорта
се прилага протокол от проведената беседа;
3. предлага на военнослужещия подходяща
длъжност срещу подпис.
(3) Директорът на НРС издава заповед, с
която обявява решението на съда и възстановява военнослужещия на длъжност считано
от влизането в сила на съдебното решение.
Военнослужещият, който в момента заема тази
длъжност, се освобождава от нея и се назначава
на друга подходяща длъжност.
(4) В случай че длъжността, която е заемал
военнослужещият преди освобождаването му от
военна служба, е съкратена и не може да му
бъде предложена подходяща вакантна длъжност
или е отказал да заеме предложената му такава
длъжност, на военнослужещия се отправя пред
известие за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ.
(5) В случай че изискванията за длъжността,
която е заемал военнослужещият преди освобождаването от военна служба, са променени
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и той не отговаря на тях и не може да му бъде
предложена подходяща вакантна длъжност или
е отказал да заеме предложената му длъжност,
на военнослужещия се отправя предизвестие за
прекратяване на договора за военна служба и
освобождаване от военна служба на основание
чл. 164, т. 2 ЗОВСРБ. За прекратяване на договора за военна служба се прилага процедурата
по чл. 41.
Раздел VII
Професионална подготовка, обучение и квалификация на служителите от НРС
Чл. 52. Ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
организира обучението на военнослужещите
за разузнавателна дейност в съответствие с
установените изисквания.
Чл. 53. Професионалната подготовка, обучението и повишаването на квалификацията
на военнослужещите се извършват:
1. в самостоятелни структурни звена на НРС
по ред и условия, определени от директора
на НРС;
2. във висши военни и граждански училища,
професионални колежи и учебни центрове в
страната и в чужбина.
Чл. 54. (1) Военнослужещите имат право да
кандидатстват и да се обучават за придобиване
на образователно-квалификационна степен във
висши училища, академии и колежи в страната
и в чужбина.
(2) За обучение във висши училища или
академии в страната военнослужещите могат
да кандидатстват и да се обучават за придобиване на образователно-квалификационна
степен след получаване на разрешение от
директора на НРС.
(3) Военнослужещите подават рапорт за
разрешение по ал. 2, придружен с обосновано
становище за необходимостта от обучението,
от ръководителя на структурното звено, в което служат.
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(4) Военнослужещите, получили разрешение
и приети за обучение по ал. 2, ползват допълнителен платен отпуск за кандидатстване и
обучение във висшите военни граждански училища или академии при условията на чл. 197,
ал. 3 ЗОВСРБ.
(5) Военнослужещите, които не са получили разрешение за обучение за придобиване
на образователно-квалификационна степен
във висши граждански и военни училища или
академии в страната, могат да се обучават, без
да ползват допълнителен платен отпуск при
условията на ал. 4.
(6) Сержантите могат да кандидатстват и
да учат във висше училище и в професионални колежи след прослужване на три години
военна служба.
Чл. 55. Специфичните изисквания за владеене и ползване на чужди езици с цел обучение,
назначаване на длъжност, атестиране и подбор
за задгранична работа се определят със заповед
на директора на НРС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
§ 10, ал. 1, 2, 4 и 5 ПЗРППЗОВСРБ (ДВ, бр. 25
от 2010 г., в сила от 30.III.2010 г.) и отменя
Инструкция № 2212 от 2009 г. за военната
служба в Националната разузнавателна служба,
издадена от директора на НРС (ДВ, бр. 94 от
2009 г., в сила от 27.XI.2009 г.).
§ 2. За неуредените случаи съответно се
прилагат ЗОВСРБ, ППЗОВСРБ и вътрешноведомствените актове, издадени от директора на
НРС. При противоречие между Инструкцията
за военна служба в НРС и другите вътрешноведомствени актове, издадени от директора на
НРС, се прилага тази инструкция.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор на НРС: К. Киров
4169
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-44
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/2/ЕС на Комисията от 27.I.2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
по отношение на разширяването на употребата
на активното вещество хлормекват (обн., ОВL,
бр. 24 от 28.I.2010 г.) нареждам:
1. Изменям 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 № РД09-1035 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 № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 20 07 г.), Заповед № РД- 09- 668 от 20 07 г.
„
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

281.
Хлормекват
CAS
№ 700389-6
(хлормекват)
CAS
№ 999-815 (хлормекват
хлорид)
CIPAC
№ 143
(хлормекват)
CIPAC
№ 143.302
(хлормекват
хлорид)

2-хлороетилтриметиламониум
(хлормекват)
2-хлороетилтриметиламониев
хлорид
(хлормекват
хлорид)

Чистота

Номер
на директивата за
изменение

3

4

≥ 636 g/
2010/
kg
2/ ЕС
Примеси
1,2-дихлороетан:
най-много
0,1 g/kg
(по отношение на
съдържанието на
сух хлор
мекват
хлорид)
Хлороетен
(винил
хлорид):
най-много
0,0005 g/
kg (по отношение
на съдържанието
на сух
хлормекват хлорид)

Дата на
влизане в
сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

(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 № РД12-67 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
о т 2 0 0 9 г.), За повед № РД-12 -38 о т 2 0 0 9 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 № РД12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед
№ РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), както следва:
Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

5

6

7

01.12.2009

30.11.2019

29.05. 2010

Срок
за приключване на
пререгистрацията
8
-

Специфични условия

9
ЧАСТ А
Може да бъде разрешавана употребата
единствено като регулатор на растежа при
житни култури и при неядивни култури.
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията за разрешение на продукти за растителна защита,
които съдържат хлормекват, за употреба,
различна от тази за ръж и тритикале,
особено по отношение на експозицията
на потребит елите, държавите членки
обръщат специално 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,
посочени в приложение VI, се вземат
предвид заключенията на доклада за
преглед относно хлормекват, и по-специално допълнения I и II към него, както
са окончателно приети от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 януари 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопаснос т та на операт ора и да
гарантират, че условията на употреба
предписват използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
– защитата на птиците и бозайниците.
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Условията за разрешение включват мерки
за намаляване на риска, когато това е
целесъобразно.
Засегнатите държави членки изискват
предоставянето на допълнителна информация за съдбата и поведението на
хлормекват (да се проведе изследване на
адсорбцията при 20 °C, да се преизчислят
предвижданите концентрации в подпочвените води, във водата на повърхността
и в седиментите), за методите за мониторинг за определяне на веществото в
продукти от животински произход и във
вода, за риска за водните организми,
птиците и бозайниците.
Те гарантират, че нотификаторът, по
чието искане хлормекват е включен в
настоящото приложение, ще предо стави
на Комисията такава информация найкъсно до 30 ноември 2011 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Г. Костов
4269

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1,
3 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-245 от 29.V.2008 г.,
становище на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, вх. № 0522-157 от 31.ІІІ.2008
г., становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-193 от 30.І.2008 г., поради
намаляване броя на учениците, неефективно и
непълноценно използване на материалната база
и финансови затруднения при обезпечаване на
учебния процес в условията на прилагане системата на делегираните бюджети и във връзка
с доклад № 0522-607 от 17.ІІ.2010 г. на финансиращия орган нареждам срокът за преобразуване
на Софийската техническа гимназия – София, и
Професионалната гимназия по металургия „Акад.
Иван Бардин“ – София, в Софийска техническа
гимназия – София, с адрес: район „Кремиковци“,
кв. Ботунец, да се счита 1.VІІІ.2010 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4222
ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12,
ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хасково, решение № 87

“
по протокол № 6 от 4.ІV.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, становище на Регионалния
инспекторат по образованието – Хасково, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-193 от 30.І.2008 г., поради трайна
тенденция на намаляване броя на децата, довела
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум
и прилагането на системата на делегираните
бюджети, както и Решение № 3589 от 18.ІІІ.2009
г. на ВАС, седмо отделение, оставено в сила с
Решение № 2887 от 4.ІІІ.2010 г. на ВАС, петчленен
състав, с оглед приключване на учебните занятия
на учениците за учебната 2009/2010 г. нареждам
срокът за закриване на ОУ „Нестор Марков“ – с.
Криво поле, община Хасково, област Хасково, да
се счита 1.VІІ.2010 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4223
ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по
мотивирано предложение на кмета на община
Лясковец, Решение № 357 (т. ІІІ) по протокол
№ 30 от 10.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Лясковец, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради намаляване
броя на учениците и невъзможност за осигуряване
на условия за качествен образователен процес,
считано от 1.ІХ.2010 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Козаревец, община Лясковец,
област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Лясковец.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Козаревец, община Лясковец, област
Велико Търново, да се пренасочат към СОУ
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„Максим Райкович“ – гр. Лясковец, община
Лясковец, област Велико Търново, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Козаревец, община
Лясковец, област Велико Търново, да се съхранява в СОУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец,
община Лясковец, област Велико Търново.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
4224

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-35
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП
по мотивирано предложение на кмета на община
Лясковец, решение № 357 (т. ІV) по протокол
№ 30 от 10.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Лясковец, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради намаляване
броя на учениците и невъзможност за осигуряване
на условия за качествен образователен процес,
считано от 1.ІХ.2010 г. закривам ОУ „Иван Вазов“ – с. Добри дял, община Лясковец, област
Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Лясковец.
3. Учениците от ОУ „Иван Вазов“ – с. Добри
дял, община Лясковец, област Велико Търново, да
се пренасочат към СОУ „Максим Райкович“ – гр.
Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Иван
Вазов“ – с. Добри дял, община Лясковец, област
Велико Търново, да се съхранява в СОУ „Максим
Райкович“ – гр. Лясковец, община Лясковец,
област Велико Търново.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
4225

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-36
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП
по мотивирано предложение на кмета на община Роман, Решение № 262 по протокол № 35
от 29.I.2010 г. на Общинския съвет – гр. Роман,
становище от Регионалния инспекторат по обра-
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зованието – Враца, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.IV.2010 г., поради намаляване броя на учениците и невъзможност за осигуряване на условия
за качествен образователен процес, считано от
1.VII.2010 г. закривам ОУ „Васил Левски“ – с.
Кунино, община Роман, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Роман.
3. Учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Кунино, община Роман, област Враца, да се пренасочат
към СОУ „Васил Левски“ – гр. Роман, община
Роман, област Враца, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Васил
Левски“ – с. Кунино, община Роман, област Враца, да се съхранява в СОУ „Васил Левски“ – гр.
Роман, община Роман, област Враца.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
4226

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-37
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Карлово, решение № 574
по протокол № 30 от 29.10.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради
преминаване на дейността на обслужващото звено през учебната 2009/2010 г. към училищата в
община Карлово чрез организиране на групи по
СИП, считано от 1.VІІ.2010 г. закривам Обединен
детски комплекс – гр. Карлово, община Карлово,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Карлово.
3. Учениците от Обединен детски комплекс – гр.
Карлово, община Карлово, област Пловдив, да
бъдат пренасочени към извънкласните дейности
в училищата, в които се обучават.
4. Задължителната документация на Обединен
детски комплекс – гр. Карлово, община Карлово,
област Пловдив, да се съхранява в отдел „Образование“ на Община Карлово.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, от които са учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4227
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ЗАПОВЕД № РД-14-38
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП
по мотивирано предложение на кмета на община
Велики Преслав, решение № 290 по протокол № 27
от 29.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – гр.Велики
Преслав, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради намаляване
броя на учениците, невъзможност за осигуряване
на условия за качествен образователен процес и
необходимост от оптимизиране на училищната
мрежа, считано от 1.VІІ.2010 г. закривам ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община
Велики Преслав, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Велики Преслав.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община Велики Преслав, област
Шумен, да се пренасочат към СОУ „Черноризец
Храбър“ – гр. Велики Преслав, община Велики
Преслав, област Шумен, при условията на чл. 9
ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в
СОУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав,
община Велики Преслав, област Шумен.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4228
ЗАПОВЕД № РД-14-39
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение
от директора на Професионалната гимназия по
строителство, архитектура и геодезия – Монтана,
решение на педагогическия съвет от 10.ХІІ.2009 г.,
предложение от нача лника на Региона лни я
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради
необходимостта от даване име на училището,
считано от 15.ІХ.2010 г. определям Професионална гимназия по строителство, архитектура
и геодезия – Монтана, да се именува, както
следва: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан
Стефанов“ – Монтана.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4229
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ЗАПОВЕД № РД-14-40
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на ПГ по енергетика
и електротехника – гр. Гълъбово, чрез бюджета
на Община Гълъбово, подписан от министъра
на образованието, младежта и науката и кмета
на Община Гълъбово, писмо с изх. № 04-06-25
от 29.III.2010 г., от министъра на финансите за
извършване на корекция по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката
и бюджета на Община Гълъбово и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед № 09448 от 20.IV.2010 г., поради обучение и подготовка
на кадри в училището по професии, необходими
за електротехниката и енергетиката в региона,
считано от 1.I.2010 г. определям Професионална
гимназия по енергетика и електротехника – гр.
Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4230
ЗАПОВЕД № РД-14-41
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение от
директора на Професионалната гимназия – Димитровград, решение на педагогическия съвет от
30.VІ.2008 г., становище от началника на Регионалния инспекторат по образованието – Хасково,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради
необходимостта от даване име на училището,
считано от 15.ІХ.2010 г. определям професионална
гимназия – Димитровград, да се именува, както
следва: Професионална гимназия „Капитан Петко
Войвода“ – Димитровград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
4231

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-353
от 8 април 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам да
се проведе неприсъствен конкурс за определяне
на титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, при следните условия:
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1. Обектът на разрешението е площ „Светослав“
с размер 1,6 кв. км, разположена в землищата на
с. Светослав и с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково.
2. Срокът на разрешението е до 3 години.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава
с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до
конкурса, се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 1500 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават заявление за участие в конкурса в сектор
„Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес
бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние
на фирмата от съда или търговския регистър на
Агенцията по вписванията – оригинал, освен при
представяне на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години с изключение на
новорегистрираните търговци, което включва
копие от балансов отчет и отчет за приходите и
разходите, заверени от управителя и счетоводителя
на фирмата, че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) платежно нареждане за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна
власт, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата или към община по смисъла
чл. 162, ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпления по
служба или за подкуп, както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна власт, с данните за банката, BIC код
на банката и IBAN на дружеството кандидат,
необходими за връщане на депозита за участието
в конкурса;
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к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация,
се подават в сектор „Обслужване на едно гише“
на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок
до 53 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса
за резултатите от него.
4156

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-683
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и Решение
№ 687 на Министерския съвет от 25.VIII.2004 г.
за определяне на обект с национално значение,
писмо с вх. № АУ13-2 от 16.II.2010 г., разрешение
за изработване на парцеларен план № 99-00-4-332
от 1.XII.2008 г., Решение по ОВОС № 49-12 от
2001 г., потвърдено и изменено на 30.VII.2002 г.,
писмо на МОСВ изх. № 48-00-1017 от 29.I.2009 г.
за потвърждаване на Решение по ОВОС № 4912 от 2001 г., Решение № 05-ОС от 20.I.2009 г.
на МОСВ за преценяване вероятната степен на
отрицателно въздействие, влязло в сила съгласно писмо на МОСВ № 26-00-1231 от 21.V.2009 г.;
Решение на Комисията за земеделските земи
№ КЗЗ-5 от 15.Х.2009 г. – т. 10; съгласувателно
писмо № 3972 от 1.XII.2008 г. на Националния
институт за паметниците на културата; протокол
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТП-01-02-03 от 26.III.2010 г.
и одобрени от министъра решения по т. 5 на НЕСУТРП № УТП-01-02-03 от 26.III.2010 г. одобрявам
към обект „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“
изменение на парцеларен план за пътен надлез
на км 199+241 в землището на кв. Дебър за
засегнати имоти в землището на гр. Първомай,
община Първомай, съгласно приетите и одобрени
графични части, представляващи неразделна част
от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър: Р. Плевнелиев
4111
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-684
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), писмо
с вх. № АУ13-3 от 16.ІІ.2010 г. и Решение на
Министерския съвет № 687 от 25.VІІІ.2004 г. за
определяне на обект с национално значение,
разрешение за изработване на изменение на парцеларен план № 92-00-88 от 23.ІV.2009 г.; решение
на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-5
от 15.Х.2009 г. – т.15; решение по ОВОС № 4912/2001 г., потвърдено и изменено на 30.VІІ.2002
г., решение № 05-ОС от 20.І.2009 г. на МОСВ за
преценяване вероятната степен на отрицателно
въздействие, влязло в сила съгласно писмо на
МОСВ №26-00-1231 от 21.V.2009 г., писмо на
МОСВ изх. № 48-00-1017 от 29.І.2009 г. за потвърждаване на решение по ОВОС № 49-12/2001
г. и изменението му от 30.VІІ.2002 г.; съгласуване
№ 3972 от 1.ХІІ.2008 г. на Националния институт за паметниците на културата, протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТП-01-02-03 от 26.ІІІ.2010 г. и одобрени от министъра решения по т. 4 на НЕСУТРП № УТП-01-02-03 от 26.ІІІ.2010 г. одобрявам
към обект „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“
изменение на парцеларен план за землището
на с. Чешнигирово, община Садово, за пътен
надлез „Чешнигирово 1“ на км 178+692.070,
намиращ се в землището на с. Чешнигирово,
община Садово, съгласно приетите и одобрени
графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър: Р. Плевнелиев
4112

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 550
от 13 май 2010 г.
На основание § 89 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за радиото и телевизията
(ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 16.02.2010 г.) във
връзка с чл. 90, ал. 3, т. 1 и чл. 93 и чл. 48, ал. 1
от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), както и във връзка с Решение № 349 от 11.03.2010 г.
и Протоколно решение № 6 от 13 май 2010 г.
Комисията за регулиране на съобщенията реши:
1. Обявява неприсъствен конкурс за издаване
на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово радиоразпръскване с национален

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

обхват, предназначена за разпространение на
програми на обществени оператори, съобразно
предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България,
приет от Министерския съвет, при ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, посочен в приложението
към това решение.
2. В конкурса могат да участват физически
лица – еднолични търговци, и юридически лица,
които да отговарят на следните изисквания, респективно ограничения:
2.1. Кандидатът е необходимо да притежава
опит в осъществяване на обществени електронни
съобщения (за опит се приема и осъществяването на обществени електронни съобщения от
свързани с кандидата лица по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон).
2.2. Кандидатът е необходимо да е реализирал над 5 000 000 лв. годишен оборот за 2009 г.
(оборотът може да е реализиран и от свързани с
кандидата лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон).
2.3. Кандидатът или свързани с него лица по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон не могат да бъдат радио- или
телевизионни оператори.
2.4. Кандидатът, в случай че не е местно
юридическо лице или юридическо лице, регистрирано в държава – членка на Европейския
съюз, се задължава, ако спечели конкурса, да
регистрира местно юридическо лице, което е
100 % негова собственост, на което Комисията за
регулиране на съобщенията ще прехвърли разрешението и което единствено ще има правото да
осъществява електронни съобщения въз основа
на разрешението.
2.5. В конкурса не могат да участват лица,
които са свързани лица по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3. Конкурсните книжа, утвърдени с решение
на Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС), могат да се закупят на адрес: Комисия
за регулиране на съобщенията, София, ул. Гурко
6, ет. 2, стая № 203, всеки работен ден от 9,30 до
12,30 ч. и от 13 до 17 ч. в срок, започващ да тече
от първия работен ден, следващ деня на обнародване на решението в „Държавен вестник“, и
изтичащ на 4 юни 2010 г. включително.
4. Таксата за закупуване на конкурсните книжа
е 4000 лв. в съответствие с чл. 9, ал. 1, т. 12.1 от
Тарифата за таксите, които се събират от КРС
за 2010 г. по Закона за електронните съобщения, приета с ПМС № 322 от 2009 г. (ДВ, бр. 1
от 2010 г.) и се заплаща предварително в брой
в касата на КРС – ет. 2, стая 208, или се внася
по банкова сметка на КРС: титуляр: Комисия
за регулиране на съобщенията, IBAN сметка:
BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код: BNBG
BGSD, Банка: Българска народна банка, пл. Княз
Александър Първи 1.
5. При закупуване на конкурсните книжа
законните или изрично упълномощените представители на заинтересованите лица са длъжни
да представят: документ за самоличност и документ, удостоверяващ тяхната представителна

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

власт (за пълномощниците – нотариално заверено
изрично пълномощно, а за законните представители – удостоверение за търговска регистрация
или друго извлечение от съответния регистър,
удостоверяващо правото им да представляват
заинтересованите лица) и копие от платежния
документ по т. 4 от решението, след което подписват декларация за опазване поверителността на
информацията, която се съдържа в конкурсните
книжа и се прилага към регистъра по т. 6.
6. Упълномощен служител от администрацията
на КРС завежда данните на законните или изрично упълномощените представители на лицата по
т. 2 от решението в нарочен Регистър на лицата,
закупили конкурсни книжа, след което им предава конкурсните книжа с приемно-предавателен
протокол. Данните от регистъра са публични.
7. Срокът за подаване на заявления за участие в конкурса по т. 1 е най-късно до 17 ч. на
18 юни 2010 г.
8. Заявленията се приемат всеки работен ден
от 9,30 до 12,30 и от 13 до 17 ч. в сградата на КРС,
ет. 2, стая 203. Всяко заявление се комплектува с
всички изискуеми съгласно конкурсните книжа
приложения и други документи (документите
се подават в два екземпляра – оригинали и заверени от заявителя копия), които се поставят
предварително в един или повече непрозрачни
запечатани и надписани пликове, всеки скрепен
с печата на заявителя. При подаване на повече от
един плик пликовете се номерират. Заявлението
и всички документи се подават на български
език от законните или изрично упълномощените
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представители на лицата по т. 2 от решението.
Законните или изрично упълномощените представители на заинтересованите лица са длъжни
да представят: документ за самоличност и документ, удостоверяващ тяхната представителна
власт (за пълномощниците – нотариално заверено
изрично пълномощно, а за законните представители – удостоверение за търговска регистрация
или друго извлечение от съответния регистър,
удостоверяващо правото им да представляват
заинтересованите лица).
9. Заявленията заедно с приложените пликове
с документи се приемат от упълномощен служител от администрацията на КРС срещу документ
за депозит, внесен към момента на подаване на
заявлението. Заявленията се завеждат по общия
ред, както и в нарочен Регистър на лицата, подали заявление за участие в конкурса. Данните
от регистъра са публични.
10. Депозитът за участие в конкурса е 72 000
лв. и се внася по банковата сметка на КРС: титуляр: Комисия за регулиране на съобщенията,
IBAN сметка: BG16 BNBG 96613300122601, BIC
код: BNBG BGSD, Банка: Българска народна
банка, пл. Княз Александър Първи 1.
11. Конкурсът ще започне в 10 ч. на 23 юни
2010 г. в София в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, в залата на
ет. 4 и ще протече по начин, описан в раздел VII
от конкурсните книжа – „Правила за провеждане
на конкурса“.
Председател: В. Божков
Приложение
към т. 1

Радиочестотен ресурс за една национална мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми на обществени оператори

№

1
1

Зона на обслужване

2
Благоевград

Номер на канал
(честотна лента, MHz)
3
33
(566 – 574)

Точки, описващи зоната на обслужване
географски координати
номер

северна
ширина(ггммсс)

източна дължина(ггммсс)

4

5

6

1

42 N 0300

22 E 5100

2

42 N 1517

23 E 0507

3

42 N 2005

23 E 1809

4

42 N 1809

23 E 3535

5

42 N 1935

23 E 4639

6

42 N 0924

23 E 5403

7

41 N 5259

23 E 4919

8

41 N 4628

23 E 5408

9

41 N 3535

24 E 0859

10

41 N 3352

24 E 0613

11

41 N 2914

23 E 5347
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1

2

3

ДЪРЖАВЕН
2

Бургас

Варна

3

55(742 – 750)

64(814 – 822)

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

4

5

6

12

41 N 2500

23 E 4400

13

41 N 2500

23 E 1500

14

41 N 2100

23 E 1100

15

41 N 2100

22 E 5900

16

41 N 3800

22 E 5900

17

41 N 4300

23 E 0200

18

41 N 4838

23 E 0157

19

41 N 5153

22 E 5723

20

41 N 5413

22 E 5440

21

41 N 5538

22 E 5350

22

41 N 5856

22 E 5331

1

42 N 5607

27 E 0429

2

42 N 5536

27 E 2648

3

42 N 4918

27 E 4257

4

42 N 4400

27 E 4400

5

42 N 2923

27 E 2628

6

42 N 2725

27 E 2634

7

42 N 2544

27 E 3021

8

42 N 2551

27 E 3236

9

42 N 2623

27 E 3729

10

42 N 2437

27 E 3844

11

42 N 2425

27 E 3922

12

42 N 2415

27 E 4004

13

42 N 1855

27 E 4339

14

42 N 1718

27 E 4434

15

42 N 1441

27 E 4508

16

42 N 1139

27 E 4916

17

42 N 0622

27 E 5320

18

42 N 0531

27 E 5410

19

42 N 0015

27 E 5929

20

42 N 0014

27 E 5459

21

42 N 0020

27 E 5051

22

42 N 0100

27 E 4750

23

41 N 5900

27 E 4344

24

41 N 5800

27 E 3427

25

41 N 5758

27 E 3136

26

42 N 0623

27 E 1830

27

42 N 0623

27 E 1513

28

42 N 0446

27 E 0848

29

42 N 0555

27 E 0338

30

42 N 1933

26 E 5611

31

42 N 3403

26 E 5841

32

42 N 5557

27 E 0409

1

44 N 0500

27 E 1658

2

44 N 0411

27 E 1741

С Т Р.

96

1

4

ДЪРЖАВЕН
2

Видин

3

53(726 – 734)

ВЕСТНИК
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4

5

6

3

44 N 0314

27 E 2105

4

44 N 0025

27 E 2342

5

44 N 0054

27 E 2812

6

44 N 0014

27 E 3654

7

44 N 0145

27 E 3913

8

43 N 5703

27 E 4230

9

43 N 5727

27 E 5050

10

43 N 5926

27 E 5444

11

43 N 5022

27 E 5911

12

43 N 4457

28 E 1332

13

43 N 4311

28 E 3244

14

43 N 3945

28 E 3301

15

43 N 3439

28 E 3336

16

43 N 3232

28 E 3502

17

43 N 2827

28 E 3312

18

43 N 2433

28 E 2732

19

43 N 2548

28 E 2028

20

43 N 2517

28 E 1026

21

43 N 2236

28 E 0429

22

43 N 1500

28 E 0100

23

43 N 1336

27 E 5900

24

43 N 1309

27 E 5750

25

43 N 1200

27 E 5530

26

43 N 1009

27 E 5520

27

43 N 0900

27 E 5620

28

43 N 0308

27 E 5246

29

42 N 5625

27 E 5301

30

42 N 4330

27 E 5200

31

42 N 4400

27 E 4400

32

42 N 4918

27 E 4257

33

42 N 5536

27 E 2648

34

42 N 5607

27 E 0429

35

43 N 1755

27 E 1239

36

43 N 2747

27 E 1422

37

43 N 3648

27 E 1613

38

43 N 5240

27 E 2153

1

43 N 0942

23 E 0100

2

43 N 1649

22 E 5225

3

43 N 2313

22 E 4804

4

43 N 2427

22 E 4230

5

43 N 2935

22 E 3327

6

43 N 3852

22 E 2945

7

43 N 4828

22 E 2316

8

43 N 5935

22 E 2709

9

44 N 0100

22 E 3200

БРОЙ 38
1

5

ДЪРЖАВЕН
2

Кърджали

3

48(686 – 694)

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

4

5

6

10

44 N 0300

22 E 3700

11

44 N 1200

22 E 3900

12

44 N 1137

22 E 4221

13

44 N 1101

22 E 4454

14

44 N 0959

22 E 4616

15

44 N 0924

22 E 4724

16

44 N 0824

22 E 4951

17

44 N 0730

22 E 5157

18

44 N 0526

22 E 5442

19

44 N 0508

22 E 5941

20

44 N 0356

23 E 0129

21

44 N 0152

23 E 0029

22

44 N 0016

22 E 5330

23

43 N 5710

22 E 5125

24

43 N 5600

22 E 5047

25

43 N 5431

22 E 5022

26

43 N 5240

22 E 4942

27

43 N 5053

22 E 5032

28

43 N 4930

22 E 5257

29

43 N 4842

22 E 5549

30

43 N 4822

22 E 5740

31

43 N 4751

23 E 0051

32

43 N 4724

23 E 0329

33

43 N 4735

23 E 0712

34

43 N 4906

23 E 1120

35

43 N 5030

23 E 1858

36

43 N 5027

23 E 2402

37

43 N 4722

23 E 3453

38

43 N 4700

23 E 3702

39

43 N 4630

23 E 4650

40

43 N 4454

23 E 5427

41

43 N 4310

24 E 0139

42

43 N 3557

24 E 0228

43

43 N 2636

23 E 5843

44

43 N 1509

23 E 4906

45

42 N 5755

23 E 3329

46

43 N 0152

23 E 2349

47

43 N 0506

23 E 1437

1

42 N 0806

25 E 3140

2

42 N 0555

26 E 2508

3

42 N 0610

26 E 4346

4

42 N 0555

27 E 0338

5

42 N 0505

27 E 0112

6

42 N 0232

26 E 5838

7

41 N 5946

26 E 5126

С Т Р.

98

1

6

ДЪРЖАВЕН
2

Плевен

3

57(758 – 766)

ВЕСТНИК
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4

5

6

8

42 N 0030

26 E 4707

9

41 N 5904

26 E 3746

10

41 N 5147

26 E 2850

11

41 N 5006

26 E 2133

12

41 N 4411

26 E 1823

13

41 N 4545

26 E 0927

14

41 N 4359

26 E 0256

15

41 N 3952

26 E 0348

16

41 N 3346

26 E 0839

17

41 N 3130

26 E 0855

18

41 N 2927

26 E 0901

19

41 N 2635

26 E 0900

20

41 N 2220

26 E 0758

21

41 N 2105

26 E 0301

22

41 N 2033

26 E 0025

23

41 N 1928

25 E 5624

24

41 N 2002

25 E 5223

25

41 N 2055

25 E 4945

26

41 N 2002

25 E 4721

27

41 N 1924

25 E 4320

28

41 N 1856

25 E 3814

29

41 N 1927

25 E 3358

30

41 N 1850

25 E 3101

31

41 N 1709

25 E 2557

32

41 N 1518

25 E 1606

33

41 N 4741

25 E 2405

34

41 N 5936

25 E 3101

1

43 N 4310

24 E 0139

2

43 N 4129

24 E 0723

3

43 N 4029

24 E 1208

4

43 N 4128

24 E 1637

5

43 N 4218

24 E 2330

6

43 N 4502

24 E 2931

7

43 N 4439

24 E 3404

8

43 N 4300

24 E 3807

9

43 N 4041

24 E 4308

10

43 N 4210

24 E 4921

11

43 N 4156

24 E 5414

12

43 N 4315

24 E 5647

13

43 N 4100

25 E 0344

14

43 N 4100

25 E 0811

15

43 N 1714

25 E 0648

16

43 N 0030

25 E 0216

17

42 N 4333

25 E 0242

18

42 N 4549

24 E 4630
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1

7

8

ДЪРЖАВЕН
2

Пловдив

Русе

3

41(630 – 638)

64(814 – 822)

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

4

5

6

19

42 N 4811

24 E 3625

20

42 N 4622

24 E 2725

21

42 N 4726

24 E 1706

22

42 N 4633

24 E 0411

23

42 N 5059

23 E 5413

24

42 N 5755

23 E 3329

25

43 N 1509

23 E 4906

26

43 N 2636

23 E 5843

27

43 N 3557

24 E 0228

1

42 N 5059

23 E 5413

2

42 N 4633

24 E 0411

3

42 N 4726

24 E 1706

4

42 N 4622

24 E 2725

5

42 N 4811

24 E 3625

6

42 N 4549

24 E 4630

7

42 N 4333

25 E 0242

8

42 N 4411

25 E 0248

9

42 N 4623

25 E 0916

10

42 N 4632

25 E 1928

11

42 N 4505

25 E 3252

12

42 N 0806

25 E 3140

13

42 N 0652

25 E 1353

14

42 N 0132

24 E 5828

15

42 N 0347

24 E 4221

16

42 N 0736

24 E 1858

17

42 N 0924

23 E 5403

18

42 N 1935

23 E 4639

19

42 N 2553

23 E 5158

20

42 N 3726

23 E 5020

1

43 N 4100

25 E 0811

2

43 N 4057

25 E 1052

3

43 N 3950

25 E 1531

4

43 N 3712

25 E 1928

5

43 N 3627

25 E 2321

6

43 N 3707

25 E 2744

7

43 N 3823

25 E 3314

8

43 N 4003

25 E 3851

9

43 N 4102

25 E 4527

10

43 N 4417

25 E 4957

11

43 N 4624

25 E 5430

12

43 N 5055

25 E 5727

13

43 N 5224

26 E 0107

14

43 N 5318

26 E 0306

15

43 N 5648

26 E 0639

16

44 N 0000

26 E 1827

С Т Р.

100

1

9

10

ДЪРЖАВЕН
2

Смолян

София

3

58(766 – 774)

52(718 – 726)

ВЕСТНИК
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4

5

6

17

43 N 4417

26 E 2235

18

43 N 2652

26 E 1655

19

43 N 0550

26 E 1057

20

42 N 4851

26 E 0935

21

42 N 4650

26 E 0139

22

42 N 4457

25 E 4757

23

42 N 4505

25 E 3252

24

42 N 4632

25 E 1928

25

42 N 4623

25 E 0916

26

42 N 4411

25 E 0248

27

42 N 4333

25 E 0242

28

43 N 0030

25 E 0216

29

43 N 1714

25 E 0648

1

42 N 0924

23 E 5403

2

42 N 0736

24 E 1858

3

42 N 0347

24 E 4221

4

42 N 0132

24 E 5828

5

42 N 0706

25 E 1430

6

42 N 0808

25 E 3120

7

41 N 5936

25 E 3101

8

41 N 4741

25 E 2405

9

41 N 1518

25 E 1606

10

41 N 1747

25 E 1244

11

41 N 1930

25 E 1005

12

41 N 2000

25 E 0829

13

41 N 2200

25 E 0600

14

41 N 2322

25 E 0215

15

41 N 2333

24 E 5910

16

41 N 2500

24 E 5730

17

41 N 2500

24 E 4427

18

41 N 2900

24 E 3636

19

41 N 3400

24 E 3335

20

41 N 3340

24 E 2200

21

41 N 3230

24 E 2100

22

41 N 3415

24 E 1855

23

41 N 3320

24 E 0859

24

41 N 4628

23 E 5408

25

41 N 5259

23 E 4919

1

43 N 0942

23 E 0100

2

43 N 0843

23 E 0409

3

42 N 5800

23 E 3328

4

42 N 5059

23 E 5413

5

42 N 3726

23 E 5020

6

42 N 2553

23 E 5158

7

42 N 1935

23 E 4639
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1

11.

ДЪРЖАВЕН
2

Стара Загора

3

64(814 – 822)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

4

5

6

8

42 N 1809

23 E 3535

9

42 N 2005

23 E 1809

10

42 N 1517

23 E 0507

11

42 N 0300

22 E 5100

12

42 N 0147

22 E 5231

13

42 N 0310

22 E 4808

14

42 N 0318

22 E 4429

15

42 N 0424

22 E 4304

16

42 N 0425

22 E 4052

17

42 N 0608

22 E 3743

18

42 N 0634

22 E 3624

19

42 N 0826

22 E 3358

20

42 N 0949

22 E 3154

21

42 N 1204

22 E 3043

22

42 N 1248

22 E 2900

23

42 N 1535

22 E 2638

24

42 N 1901

22 E 2600

25

42 N 2325

22 E 3200

26

42 N 2813

22 E 3333

27

42 N 2905

22 E 3409

28

42 N 3205

22 E 3157

29

42 N 3456

22 E 2934

30

42 N 3821

22 E 2834

31

42 N 3843

22 E 2802

32

42 N 4032

22 E 2905

33

42 N 4228

22 E 2902

34

42 N 4318

22 E 3011

35

42 N 4437

22 E 3020

36

42 N 5058

22 E 3111

37

42 N 5148

22 E 3651

38

42 N 5400

22 E 4554

39

42 N 5828

22 E 5100

40

43 N 0402

22 E 5819

1

42 N 4505

25 E 3252

2

42 N 4457

25 E 4757

3

42 N 4650

26 E 0139

4

42 N 4851

26 E 0935

5

42 N 4853

26 E 0950

6

42 N 5148

26 E 2328

7

42 N 5450

26 E 4609

8

42 N 5607

27 E 0429

9

42 N 3403

26 E 5841

10

42 N 1933

26 E 5611

11

42 N 0555

27 E 0338

12

42 N 0610

26 E 4346

С Т Р.

102

1

ДЪРЖАВЕН
2

12. Шумен

3

51(710 – 718)

ВЕСТНИК
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4

5

6

13

42 N 0555

26 E 2508

14

42 N 0806

25 E 3140

1

44 N 0000

26 E 1827

2

44 N 0129

26 E 2402

3

44 N 0234

26 E 3007

4

44 N 0157

26 E 3336

5

44 N 0313

26 E 3713

6

44 N 0358

26 E 4226

7

44 N 0436

26 E 4537

8

44 N 0655

26 E 5327

9

44 N 0756

26 E 5843

10

44 N 0751

27 E 0646

11

44 N 0648

27 E 1213

12

44 N 0649

27 E 1632

13

44 N 0500

27 E 1658

14

43 N 5240

27 E 2153

15

43 N 3648

27 E 1613

16

43 N 2747

27 E 1422

17

43 N 1755

27 E 1239

18

42 N 5607

27 E 0429

19

42 N 5450

26 E 4609

20

42 N 5148

26 E 2328

21

42 N 4853

26 E 0950

22

43 N 0552

26 E 1112

23

43 N 4448

26 E 2220

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2134-8
от 24 март 2010 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на община Варна, вх. № РД-10-9302/25
от 16.II.2010 г., Общинският съвет – гр. Варна,
приема подробен устройствен план (ПУП) – план
за ул и ч на рег ула ц и я (П У Р) на СО „Боро вец – юг“ – Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Варна до Административния съд – Варна.
Председател: Б. Гуцанов
4202

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 49
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване на

поземлен имот № 073016 по КВС на с. Попско,
ЕК АТТЕ 57769, община Ивайловград, област
Хасково, като в имота се предвижда застрояване на обект на техническата инфраструктура и
производство на ел. енергия от вятър – ветрогенератор и трафопост.
Председател: Г. Марков

4203
РЕШЕНИЕ № 50
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване на
поземлен имот № 000578 по КВС на с. Попско,
ЕК АТТЕ 57769, община Ивайловград, област
Хасково, като в имота се предвижда застрояване на обект на техническата инфраструктура и
производство на ел. енергия от вятър – ветрогенератор и трафопост.
Председател: Г. Марков

4204
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РЕШЕНИЕ № 51
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване на
поземлен имот № 000068 по КВС на с. Попско,
ЕК АТТЕ 57769, община Ивайловград, област
Хасково, като в имота се предвижда застрояване на обект на техническата инфраструктура и
производство на ел. енергия от вятър – ветрогенератор и трафопост.
Председател: Г. Марков
4205
РЕШЕНИЕ № 52
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване на
поземлен имот № 000069 по КВС на с. Попско,
ЕК АТТЕ 57769, община Ивайловград, област
Хасково, като в имота се предвижда застрояване на обект на техническата инфраструктура и
производство на ел. енергия от вятър – ветрогенератор и трафопост.
Председател: Г. Марков
4206
РЕШЕНИЕ № 53
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлен имот № 000404 по КВС на с. Пашкул, ЕКАТТЕ
55628, община Ивайловград, област Хасково, като
в имота се предвижда застрояване на обект на
техническата инфраструктура и производство на
ел. енергия от вятър – ветрогенератор и трафопост.
Председател: Г. Марков
4207

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 535
от 16 април 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, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Костинброд, реши да бъде проведен нов (повторен)
публичен търг с явно наддаване за приватизация
при следните тръжни условия:
1. Предмет на търга – приватизация на обект
„Застроен УПИ І – ресторант, сладкарница, магазин и обществени услуги“, целият с площ 2200 кв.м
в кв. 10 по плана на с. Понор, община Костинброд,
заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със ЗП – 131 кв.м.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв.
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3. Стъпка за наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие и обезпечение на изпълнението е 2300 лв., които се внасят по сметка
на община Костинброд до последния работен ден
преди провеждането на търга.
5. Тръжната документация се закупува от общинска администрация Костинброд, ул. Охрид 1,
ет. 1, стая № 7, срещу 200 лв. за комплект, платени
в брой в касата на общината. Началната дата за
закупуване на тръжната документация е първият
работен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“, краен срок – 15-ият ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Краен срок за подаване на предложенията – 20-ият ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ до 16 ч.
7. Оглед на обекта с представител на общината
ще може да се направи от 10-ия до 15-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжна документация.
8. Търгът ще се проведе на първия работен
ден след изтичане на крайния срок за подаване
на предложения от 10 ч.
Упълномощава кмета на общината да проведе
всички процедури по провеждане на търга, като
след приключването им внесе доклад на комисията
с предложена класация и проекта за приватизационен договор за одобрение от общинския съвет.
Председател: З. Йорданова
4201

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 136
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3, чл. 150, ал. 3 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от
Закона за администрацията нареждам:
Одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива за: кабелна линия 20 kV и бетонов
комплексен трансформаторен пост (БКТП) за
връзка с ел. мрежата на фотоволтаична централа,
намираща се в ПИ № 105001, местност Сакарджа,
землище на с. Сбор, община Пазарджик, и междустълбие 80-81 на ВЕЛ 20 kV Росица – землище на с.
Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик.
На основание чл. 150, ал. 6 ЗУТ срокът по
чл. 145, ал. 4 ЗУТ за издаване на разрешение за
строеж започва да тече след приключването на
отчуждителните производства или уреждането на
други отношения, свързани със собствеността.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 ЗУТ.
Областен управител: Д. Баксанов
4200

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1286
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 38 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – парцеларен план за
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трасета на преносни проводи на техническата
инфраструктура (електропроводи и водопровод),
засягащи поземлени имоти № 000826, № 000835,
№ 0 0 0866, № 0 0 0939, № 0 0 0995, № 0 01448 и
№ 001449, № 001712, № 301004, № 301006 по КВС
за землището на с. Алино с цел свързване и захранване на „Фотоволтаичен енергиен парк“, образуван от имоти с № 282008, № 282009, № 282011,
№ 282014, № 301003, № 301004, № 301006, № 301008,
№ 303003, № 303015 и № 280003 в местностите
Пчелини дупки, Вучина падина и Хмело по КВС
за землището на с. Алино, община Самоков,
съгласно представения проект.
Председател: Л. Янкова
4208

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 879
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация на елементи
на транспортната техническа инфраструктура,
извън границите на населените места в обхват на
масиви 2, 3 и 6, местност Манастиря и местност
Плаки, землище на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас. С ПУП се обособява план за
улична регулация на: улица с осови точки 540683-684-685-686-687-780-781-782-783-784-785-786-787788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812813-814-815-816-817-818-819-820 с ширина 9 м/6 м
на уличното платно и на тротоари двустранно
по 1,50 м. На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Созопол до Административния съд – Бургас.
Председател: Кр. Германова
4209

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 9
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Търговище, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на изцяло общинското участие от 361
дяла в капитала на „Хлебопроизводство и сладкарство“ – ООД, представляващо 34,71 %, при
следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 335 000 лв.
1.2. Стъпка за наддаване – 30 000 лв.
1.3. Депозит за участие – 10% от началната
тръжна цена, се внася по банкова сметка IBAN,
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка
„ОББ“ – АД, клон Търговище, UBBSBGSF, в
срок до 30-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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1.4. Цялата тръжна цена се заплаща чрез
банков превод по банкова сметка IBAN
BG87UBBS80023200002114, BIC код на банка
„ОББ“ – АД, клон Търговище, UBBSBGSF, до деня
на подписване на договора.
1.5. Утвърждава тръжната документация и
проект на договора като неразделна част от нея.
1.6. Цена на тръжната документация – 1200 лв. (без ДДС), платима в касата на
общината. Получава се в стая 75 на общината.
Срок за закупуване на тръжната документация – до
30-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.7. Условия за закупуване на тръжната документация:
1.7.1. По отношение на физически лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че се закупува
документация от името на друго физическо лице.
1.7.2. По отношение на юридически лица:
– документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
– оригинал или нотариално заверено копие от
документ за актуално състояние на юридическото
лице с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от
датата на закупуване на тръжната документация
или посочен ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документацията, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач.
1.8. При получаване на тръжната документация лицата подписват декларация за
неразгласяване на информация по чл. 11, ал. 1
НЗИПЛЗИУП по ЗПСК и за документите и
сведенията, представляващи служебна тайна.
В случай на упълномощаване пълномощникът
подписва декларация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално
заверена декларация.
1.9. Срокът за подаване на предложенията
за участие в търга е до 16 ч. на 30-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в запечатан непрозрачен плик в ЦАО на
общината.
1.10. Посещенията в дружеството и оглед на
активите му може да се извършват от лицата,
закупили тръжна документация, всеки работен
ден до деня на търга по ред, установен от ръководството на дружеството.
1.11. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока по т. 1.9 в зала
74 на общината от 10 ч.
1.12. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на
дружеството.
Възлага на кмета на общината правомощията
на орган по приватизацията, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите (с изключение
на чл. 5 и 6 от същата), по организацията и провеждането на търга, както и да сключи договора
за приватизация със спечелилия търга участник.
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При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със заповед да организира и
проведе следваща процедура за приватизация на
общинския дял в дружеството.
Председател: Н. Даскалов
4199

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 413
от 12 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Царево, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за обект „Парцеларен план, определящ трасе за
колектор, свързващ КПС „Коросията“ с КПС „Ахтопол“, гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.
Обявява графичните части на проекта за неразделна част от решението.
На основание чл. 214, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Царево до Административния съд – Бургас.
Председател: Д. Градев
4210
РЕШЕНИЕ № 414
от 12 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Царево, реши
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план за
обект „Парцеларен план за ПИ 00878.48.2, 12, 11,
10, 21, 20, 22 в землището на гр. Ахтопол за изграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ – Ахтопол“.
Обявява графичните части на проекта за неразделна част от решението.
На основание чл. 214, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Царево до Административния съд – Бургас.
Председател: Д. Градев
4211

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 622
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ, заявление с
вх. № 94-Ж-12 от 3.ІІ.2010 г., Заповед № 200 от
17.ХІ.2009 г. на главния архитект на Община
Шумен, Решение № 3, т. 8 от 15.ІV.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ
по т. 4 от протокол № 14 от 13.ІV.2010 г. одобрява
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ за УПИ ІІІ-9211 от кв. 458а по плана за
регулация на гр. Шумен при следните условия:
1. С плана за регулация се променят границите
на УПИ ІІІ-9211 от кв. 458а по плана на гр. Шумен,
като към него се включва имот с идентификатор
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83510.676.465. Вътрешните регулационни граници
на променения УПИ ІІІ-9211 се поставят по съществуващите имотни граници във връзка с § 8,
ал. 2, т. 3 ПРЗУТ.
2. С плана за застрояване се определя застрояване за коригирания УПИ ІІІ-9211 от кв. 458а
със следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“(устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка
височина, плътност и интензивност);
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
3. Одобряват се: ПУП – план за регулация
съгласно измененията с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи по приложената скица, изведена
с № 211 от 15.ІV.2010 г., ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 212 от
15.ІV.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 213 от 15.ІV.2010 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4212
РЕШЕНИЕ № 623
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx. № 94-Д-71 от 10.II.2010 г., Заповед
№ 158 от 21.VIII.2009 г. на главния архитект на
Община Шумен, Решение № 1, т. 2 от 25.II.2010 г.
за утвърждаване на площадка за проектиране
от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 14
от 13.IV.2010 г. одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване, съгласно
чл. 110, ал. l, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор
83510.677.116 по кадастралната карта на Шумен,
в местността Порек, при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.677.116 със
следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“ (устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка
височина, плътност и интензивност);
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
2. Одобряват се: ПУП – план за застрояване по
приложената скица, изведена с № 110 от 1.III.2010 г.,
и план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 111 от 1.III.2010 г.
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Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4213
РЕШЕНИЕ № 624
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вх. № 94-Г-177 от 16.V.2008 г., Заповед № 55
от 27.ІІ.2007 г. на главния архитект на Община
Шумен, Решение № 5, т. 1 от 29.Х.2008 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ
по т. 1 от протокол № 14 от 13.ІV.2010 г. одобрява
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
подробен устройствен план – парцеларен план
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за водопровод
и кабелно електрозахранване за имот с идентификатор 83510.421.35 по кадастралната карта на
гр. Шумен, в местността Горен сусурлук, при
следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.421.35 със
следните показатели:
– устройствена зона –„ООД“ (Обществено-обслужващи дейности);
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Обществено-обслужващи дейности – паркинг за товарни автомобили, хале за прегледи и
поддръжка на МПС (без ремонт на ДВГ и без
автомивка), битово-административна сграда и
терминал за логистика (без хотел)“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
2. С подробния устройствен план – парцеларен
план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ се определят трасета и сервитути на водопровод и кабелно
електрозахранване до имот с идентификатор
83510.421.35.
3. Одобряват се: ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 209 от
15.ІV.2010 г., план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 210 от 15.ІV.2010 г., и
подробен устройствен план – парцеларен план, по
приложените скици, изведени с № 173, 174, 175 и
176 от 17.ІІІ.2009 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4214
РЕШЕНИЕ № 625
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 26-00-6035 от 4.ХІІ.2009 г., Заповед № 52 от
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2.ІV.2009 г. на главния архитект на Община Шумен,
Решение № 1, т. 4 от 28.І.2010 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 6
от протокол № 9 от 9.ІІІ.2010 г., одобрява проект
за подробен устройствен план – план за застрояване
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и специализирана
план-схема за външно електрозахранване във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ за имот с идентификатор
83510.337.9 по кадастралната карта на гр. Шумен
в местността Дремжа при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.337.9 със
следните показатели:
– устройствена зона – „Пп“ (Производствена
зона);
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т.1 ЗУТ – „Производствени и складови дейности – складове за нехранителни, отоплителни
и други материали“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
2. Със специализираната план-схема се определя
трасе и сервитут на подземен кабел за електрозахранване на имот 83510.337.9.
3. Одобряват се: ПУП – план за застрояване по
приложената скица, изведена с № 68 от 4.ІІ.2010 г.,
план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 69 от 4.ІІ.2010 г., и специализирана
план-схема за външно електрозахранване по приложената скица, изведена с № 70 от 4.ІІ.2010 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4215
918. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конк у рси за:
професор по 05.02.10 световно стопанство и
международни икономически отношения – един;
доценти по: 05.05.08 гражданско и семейно право
(търговско право) – един; 02.15.05 строителни материали и изделия и технология на производството
им – един; 05.06.10 социална психология – един;
01.08.14 география на рекреацията и туризма (ориентиране и планинско спасяване) – един, всички
със срок 3 месеца; асистент по 05.02.10 световно
стопанство и международни икономически отношения – един, със срок 1 месец. Документи – в
университета, тел. 052/359-510.
4175
725. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по ортопедия и травматология за
асистент по 03.01.40 ортопедия и травматология
за нуждите на Клиниката по ортопедия и травматология, към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
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със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията
на Клиниката по ортопедия и травматология,
София 1527, ул. Бяло море 8, тел. 9432 312, 9432
582 и факс 9432 120.
4176
725а. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по вътрешни болести за асистент по
03.01.14 гастроентерология за нуждите на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св.
Иван Рилски“ със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Клиниката по вътрешни болести,
София, бул. Г. Софийски 1, тел. 9230 227, Ваня
Димитрова.
4177
727. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по обща и клинична патология за
асистент по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология за нуждите на катедрата към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в Катедрата по обща и клинична патология,
София, ул. Здраве 2, тел. 9230 839.
4178
6. – Институтът по почвознание „Н. Пушкаров“ при ССА – София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 04.01.02 почвознание – трима;
04.01.13 мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата
с нея) – един, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Шосе Банкя 7.
4179
3. – Община Върбица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изпратен парцеларен
план за засягащите се имоти в землището на с.
Виница и с. Иваново от реконструкцията на път
I-7 Велики Преслав – Иваново, от км 138+989
до км 146+440. Проектът и документацията
се намират в стая № 201, ет. 2, на сградата на
Общинска администрация – гр. Върбица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица в едномесечен срок от обявяването могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до кмета на общината.
4180
85. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Изграждане на довеждащ водопровод на с.
Голяновци“, преминаващ през път от четвърти
клас с. Драговищица – с. Голяновци. Планът се
намира в сградата на Общинската администрация
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4181
4. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
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на населените места „Външно ел. захранване на
жилищна сграда за сезонно ползване „Диана“ в
имот с идентификатор 11538.11.5, местност Ага
чешма, землище гр. Свети Влас. Трасето на кабела е с дължина 45 м. Трасето започва от ТП
„Бийч“ през имот 11538.11.4, преминава през
имот 11538.11.18 – полски път, собственост на
община Несебър, и достига до имот 11538.11.5.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 3, стая 37 (тел. 0554/293-42).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4182
3. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на населените места „Външно кабелно
ел. захранване на ресторант „Ханска шатра“ в
имот № 51500.210.115, местност Юрта – Балкана,
землище гр. Несебър. Трасето на кабела засяга
следните имоти с идентификатори, както следва:
51500.201.5; 51500.201.13; 51500.201.31; 51500.506.621;
51500.203.16; 51500.200.2; 51500.201.148; 51500.201.152
и 51500.201.115, с определен сервитут по 2 м от
двете страни на кабела. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, ет. 3,
стая 37, тел. 0554/293-42. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4183
31. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация,
застрояване и план-схеми на елементите на
техническата инфраструктура в урегулиран поземлен имот (УПИ) № ІХ-340 в кв. 334 по плана
на Разград и изменение на плана за регулация
на УПИ № ХL-2519 (І-337 за производствени и
складови дейности), XLI-2519 (ІІ-338 за производствени и складови дейности) и XLII-2519 (ІІІ-339
за производствени и складови дейности) в кв. 334
по плана на Разград. Съгласно проекта от урегулиран поземлен имот ІХ-340 в кв. 334 по плана
на Разград са обособени 48 нови урегулирани
поземлени имота с отреждането „За търговски и
складови дейности“; „За техническа инфраструктура“; „За озеленяване“; „За творчески ателиета“;
„За хотелски комплекс“; „За трафопост“ и „За
изложбена зала и рекреативна дейност“ в нови
квартали с № 334, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673
и 674 по плана на Разград. Проектът е изложен
в стая 211 на Община Разград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ обявлението на
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до Общинската администрация – Разград.
4184
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Върховният касационен съд, първо гр. отделение, призовава Красимира Атанасова Чонгова
с последен известен адрес Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 255, вх. А, ет. 2, ап. 6, да се яви в съда
на 27.ІХ.2010 г. в 9 ч. като ответница по гр. д.
№ 4807/2008 против Иван Йорданов Бързаков от
Пловдив, по чл. 303 ГПК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4185
Върховният касационен съд, II гражданско
отделение, призовава Едислав Валентинов Иванов
с последен адрес София, ж.к. Сухата река, бл. 100,
вх. Д, ет. 6, ап. 17, сега с неизвестен адрес, да се
яви във Върховния касационен съд на 29.IX.2010 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1439/2009, заведено
от Валентин Валентинов Ганчев, представляван
от своята майка и законен представител Румяна
Георгиева Генова, София, по молба за отмяна по
чл. 303 ГПК на влязло в сила решение по гр.д.
№ 5430/2007 на Върховния касационен съд, първо
гражданско отделение. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3987
Върховният касационен съд, ІІ гражданско
отделение, призовава Ивелин Валентинов Иванов с последен адрес София, ж. к. Сухата река,
бл. 100, вх. Д, ет. 6, ап. 17, сега с неизвестен
адрес, да се яви във Върховния касационен съд
на 29.ІХ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 1439/2009 г., заведено от Валентин Валентинов Ганчев, представляван от своята майка и
законен представител Румяна Георгиева Генова,
София, по молба за отмяна по чл. 303 ГПК на
влязло в сила решение по гр. д. № 5430/2007 г.
на Върховния касационен съд, първо гражданско
отделение. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3988
Върховният касационен съд, ІІ гражданско отделение, призовава Таня Асенова Радева с последен
адрес, София, ж. к. Сухата река, бл. 100, вх. Д, ет.
6, ап. 17, сега с неизвестен адрес, да се яви във
Върховния касационен съд на 29.ІХ.2010 г. в 9 ч.
като ответница по гр. д. № 1439/2009 г., заведено
от Валентин Валентинов Ганчев, представляван
от своята майка и законен представител Румяна
Георгиева Генова, София, по молба за отмяна по
чл. 303 ГПК на влязло в сила решение по гр. д.
№ 5430/2007 г. на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3989
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Галина Йочева Йочева лично и в качеството є
на ЕТ „Д-р Галина Йочева – АПМП – ИППМП“
на т. IX от приложение № 1 към член единствен
на Наредба № 40 от 24.XI.2004 г. за определяне
на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването, и т. 3 – Стандарти
за процесите и здравните дейности, извършени
в практиката за първична медицинска помощ,
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стан дар т 3.1 – дост ъпност на медицинската
помощ, критерии по т. 3.1.7 и стандарт 3.2 – комуникация с пациентите, критерии по т. 3.2.1
от приложение към член единствен на Наредба
№ 41 от 2005 г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“,
издадена от министъра на здравеопазването, по
което е образувано адм.д. № 5318/2010 по описа
на Върховния административен съд.
4160
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Мирослав Димитров
Георгиев от гр. Попово против решение № 444
на Общинския съвет – гр. Попово, прието с протокол № 33 от 25.ІІІ.2010 г., относно приемане
на Правилник за устройството и дейността на
Историческия музей – Попово, както и одобряване нова структура на Историческия музей, по
което е образувано адм. д. № 61/2010 по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.VІІ.2010 г. от 11 ч.
4186
Софийският градски съд, І гр. отделение, 6
състав, призовава Стефан Николов Хекимов с
нерегистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, да се яви в съда на 29.VІ.2010 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. д. № 2857/2008, заведено от Божидар Миланов Великов. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4187
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, е образувал гр. д. № 11501/2009 по иск
за заплащане на сумата 50 000 лв., заведен от
„Асизора“ – ЕООД, срещу Кръстьо Георгиев
Златарев с последен известен адрес София, ж. к.
Надежда, бл. 104, вх. Б, ет. 5, ап. 37, като ответникът в едномесечен срок от публикацията може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
4188
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4
състав, е образувал гр.д. № 5454/2009 по иск с
правно основание чл. 189 ЗЗД от Даниел Арсенов
Младенов срещу Цветанка Петрова Костадинова
с последен известен адрес София, ж.к. Люлин,
бл. 816, вх. Г, ет. 4, ап. 78, като ответницата в
едномесечен срок от публикацията може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК.
4189
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, е образувал гр. д. № 61/2010 по иск с
правно основание чл. 124 и сл. ГПК във връзка
с чл. 240 и сл. ЗЗД от Николай Кирилон Лазаров
срещу Владимир Александров Трайков с последен
известен адрес София, ж. к. Надежда, бл. 463, вх.
Б, ет. 1, ап. 53, като ответникът в едномесечен
срок от публикацията може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
4190
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, е образувал гр. д. № 6082/2009 по иск с
правно основание чл. 79 и сл. ЗЗД от „Тинк ИТ
Консулт“ – ООД, срещу Георги Станчев Станчев
с последен известен адрес София, ул. Проф. д-р
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Димитър Атанасов 14, ап.10, п.к. 13, като ответникът в едномесечен срок от публикацията може
да подаде писмен отговор на исковатеа молба по
реда на чл. 131 ГПК.
4191
Варненският районен съд, ХІV състав, призовава Живка Иванова Станкова с постоянен и настоящ адрес Варна, ул. Соколска 9, сега с неизвестен
адрес, и Иванила Стефанова Хаберщро, родена
на 4 януари 1964 г., с постоянен адрес – Варн а,
ул. Соколска 9, настоящ адрес – Варна, ж.к. Владислав Варненчик 201, вх. 4, ет. 2, ап. 102, сега
с неизвестен адрес, да се явят във Варненския
районен съд, ХІV състав, на 22.VІ.2010 г. в 15,30 ч.
като ответници по гр. д. № 117/99, заведено от
Сийка Стойчева Арабаджиева и Стойчо Иванов
Тодоров, за иск с правно основание чл. 32 ЗС.
Призованите да посочат съдебни адреси в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4329
Добричкият районен съд, гр. колегия, VІ състав, призовава Стоянка Николова Ледлова, род.
на 2.VІІІ.1927 г., с последен адрес област Шумен,
община Шумен, Шумен, бул. Велики Преслав 6,
вх. А, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 5.VІІІ.2010 г. в 11 ч. като ответница по
гр. д. № 4949/2009, заведено от Николинка А.
Иванова, Иван А. Иванов, Гергана Н. Евлогиева,
Павел Н. Господинов, Христо Г. Колев, Кера Н.
Владова, Живка Р. Тончева, Денчо М. Денев,
Руска М. Колева, Чанко М. Атанасов, Анка М.
Димитрова, Йорданка М. Стоянова, Атанас С.
Гочев. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4018
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Драгана Ристовска с последен адрес Кюстендил,
ул. Руен 9А, сега с неизвестен адрес, да се яви
в открито съдебно заседание на 22.VІ.2010 г. в
11,30 ч. в съда, за да получи съдебни книжа по
чл. 131 ГПК като ответница по гр. д. № 137/2009,
заведено от Тодор Иванов Илиев, по чл. 232,
ал. 2, пр. 1 ЗЗД. В случай че ответницата не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще
є назначи особен представител при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4196
Кюстендилският районен съд, гр. колегия,
IX състав, призовава Лидия Добринова Попова
с последен адрес София, ул. Богдан 20, вх. Б,
ет. 2, ап. 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 25.VI.2010 г. в 13 ч. като ищца по гр.д.
№ 2320/2009, заведено от Лидия Д. Попова, за
делба. Ищцата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4197
Петричкият районен съд призовава Виктория
Теодорова Сивил, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 8.VII.2010 г. в 10 ч. като ответница по
гр.д. № 356/2010 по описа на съда, заведено от
Майкъл Сивил, по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4047
Разградският районен съд призовава Наталия
Валентинова Патракеева, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 29.VІ.2010 г. в 9,30 ч. като
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ответница по бр. дело № 34/2010, заведено от
Йордан Маринов Илинков, по чл. 49, ал. 1 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4198
Софийският районен съд, 26 състав, призовава Тодор Петков Ризов с постоянен адрес
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 11, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 23.VІ.2010 г. в 11 ч. като ответник по
гр. д. № 9635/2007 по описа на СРС, 26 състав,
заведено от Първан Григоров Апостолов и др.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4271
Софийският районен съд, III гр. отделение,
85 състав, призовава Огнян Иванов Андонов с
последен известен постоянен и настоящ адрес
София, ул. Г. С. Раковски 166, вх. А, ет. 3, както
и София, ул. Г. С. Раковски 166, вх. А, ет. 2, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.VII.2010 г.
в 13,30 ч. като заинтересована страна по гр.д.
№ 857/2008, заведено от Яна Лозанова Димит
рова от София, по чл. 258 ГПК. Огнян Иванов
Андонов да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК (нов ГПК).
4192
Софийският районен съд, ГО, 31 състав, призовава Емилия Ангелова Хусманни с последен
постоянен адрес София, ул. Сердика 18, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, бул. Драган Цанков 6, на 13.IX.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 24505/2007, 31
състав, ГО, заведено от Николай Маринов Маринов. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4195
Софийският районен съд, 83 състав, призовава Иван Иванов Атанасов с последен адрес с.
Маломир, област Ямбол, сега с неизвестен адрес,
за се яви в съда на 30.ІХ.2010 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр. д. № 4662/2007, заведено от Надежда Иванова Атанасова, за развод. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4193
Софийският районен съд, ГО, 31 състав, призовава Сабат Сашко Рахомин-Насимов с последен
постоянен адрес София, ул. Сердика 18, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, бул. Драган Цанков 6, на 13.ІХ.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 24505/2007,
31 състав, ГО, заведено от Николай Маринов
Маринов. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4194
Варненският окръжен съд, дванадесети състав,
обявява, че е образувано производство по гр.д.
№ 1543/2009 по описа на ВОС, ХІІ състав, по
предявени от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
искания за отнемане в полза на държавата на
придобитото от ответника имущество, както
следва: От Стефан Димитров Желев, с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: 1/3 ид.ч. от
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нива с площ 4,781 дка в землището на с. Равна
гора, община Аврен, област Варна, местност
Копанарски Ачми, V категория, съставляваща
имот № 034039 по плана за земеразделяне, при
граници: имоти № 0344040 – нива, № 034001 – полски път, № 034037 – нива, и № 034005 – нива,
придобита с нотариален акт № 36, том I, рег.
№ 503, дело № 36/2005 от 15.III.2003 г. (акт № 89,
том XVII, дело № 3891/2005 на СВ – Варна).
Пазарната стойност на 1/3 ид.ч. към април 2009 г.
е 382 лв. Ливада с площ 1,200 дка в землището
на с. Беброво, община Елена, област Велико
Търново, местност Калимеровото, VIII категория,
съставляваща имот № 086018 по плана за земеразделяне на землището на с. Беброво, при граници: имот № 000340 – пасище с храсти на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 086017 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 001364 – полски път на
община Елена, имот № 000101 – полски път на
община Елена, придобита с нотариален акт № 122,
том VI, рег. № 4060, дело № 1075/2006 от 3.Х.2006 г.
(а к т № 6 5, т о м V I , д е л о № 11 5 0/2 0 0 6 н а
СВ – гр. Елена). Пазарната стойност към април
2009 г. е 205 лв. 665 кв. м от поземлен имот
№ 58445.58.42 с площ 6998 кв. м при граници:
имоти с идентификатор № 58445.57.252, № 58445.58.2,
№ 58445.58.41 и № 58445.58.4, и поземлен имот
№ 58445.58.41 с площ 6997 кв. м, при граници
имоти с идентификатор № 58445.58.4, № 58445.58.42,
№ 58445.58.2, № 58445.58.40, № 58445.58.27 и
№ 58445.58.26, придобити с нотариален акт № 152,
том I, рег. № 1406, дело № 152/2005 от 21.VII.2005 г.
(акт № 81, том LVIII, дело № 13826/2005 на
СВ – Варна). Пазарната стойност към 31.VII.2009 г.
е 51,65 лв. Лек автомобил, марка „Пежо“, модел
„205“ с рег. № В 4362 КК, рама № WF3741C1107489023,
двигател: без номер, дата на първа регистрация
26.III.1987 г., придобит на 8.IX.1995 г. Пазарната
стойност към април 2009 г. е 420 лв. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“ с рег. № В 5281
АС, рама № WAUZZZ85ZCA106986, двигател
№ W B 0 7619 0 , д а т а н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я
8.III.1982 г., придобит на 17.XI.1995 г. Пазарната
стойност към април 2009 г. е 470 лв. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патрол“ с рег. № В
6522 CP, рама № VSK0TR260U0443374, двигател
без номер, дата на първа регистрация 20.I.1991 г.,
придобит съгласно договор от 2.V III.20 04 г.
Пазарната стойност към април 2009 г. е 1890 лв.
Моторно-ветроходна яхта „Коринна“, Вн 4420, с
параметри: дължина – 8,40 м, ширина – 2,68 м,
височина на борда – 1,18 м, бруто тонаж – 4,
двигател тип „Перкинс“, мощност – 22 kW, фабр.
№ 7107674, придобита съгласно договор за продажба на плавателен съд от 28.III.2007 г. Пазарната
стойност към юли 2009 г. е 4922 лв. 25 дружествени дяла на стойност 2500 лв. от капитала на
„Агро – БГ“ – ООД, ЕИК: 103900778, peг. по ф.д.
№ 2841/2004 на Варненския окръжен съд. 2500
обикновени поименни акции с номинална стойност 25 000 лв. от капитала на „Агро БГ – ИТ“ – АД,
ЕИК: 160 014176, peг. по ф.д. № 167/20 06 на
Пловдивския окръжен съд. 25 дружествени дяла
на стойност 2500 лв. от капитала на „Джи ен
надзор“ – ООД, ЕИК: 103760002, peг. по ф.д.
№ 922/2002 на Варненския окръжен съд. 25 дружествени дяла на стойност 1250 лв. от капитала
на „Юниктранссервиз“ – ООД, ЕИК: 813159868,
per. по ф.д. № 1828/1994 на Варненския окръжен
съд. 25 дружествени дяла на стойност 1250 лв. от
капитала на „Златна есен“ – ООД, ЕИК: 148085342,
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peг. по ф.д. № 1268/2007 на Варненския окръжен
съд. Сумата 92,30 лв. – наличност по разплащателна сметка IBAN BG11BPBI79451088143801,
открита на 5.IV.2002 г., с титуляр ЕТ „Джей експрес – Стефан Желев“ в „Юробанк и Еф джи
България“ – АД, ФЦ Варна. От Стефан Димитров
Желев с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата 10 000 лв. от продажбата на 4000 кв. м
поземлен имот № 58445.58.42 с площ 6998 кв. м,
при граници имоти с идентификатор № 58445.57.252,
№ 58445.58.2, № 58445.58.41 и № 58445.58.4 и поземлен имот № 58445.58.41 с площ 6997 кв. м, при
граници имоти с идентификатор № 58445.58.4,
№ 58 4 45.58.42 , № 58 4 45.58.2 , № 58 4 45.58.4 0,
№ 58445.58.27 и № 58445.58.26, с обща площ 4665
кв. м, отчужден с нотариален акт № 152, том II,
рег. № 5123, дело № 346/2008 от 15.XII.2008 г. (акт
№ 183, том CXIX, дело № 29459/2008 на СВ – Вар
на). Сумата 6600 лв. от продажбата на гараж
№ 27 в жилищна сграда във Варна, ул. Дебър 7,
на втори сутеренен етаж, със застроена площ
17,95 кв. м, ведно с принадлежащото му избено
помещение № 18 на втори сутеренен етаж с площ
11,68 кв. м, както и припадащите се идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворно място с площ 870 кв. м,
представляващо парцел ІІ-4 в кв. 82 по плана на
седми микрорайон на Варна, отчужден с нотариален акт № 56, том II, рег. № 2490, дело
№ 255/2002 от 25.IV.2002 г. (акт № 132, том XV,
дело № 3424/2002 на СВ – Варна). Сумата 16 000 лв.
от продажбата на 1/2 ид.ч. от пасище, мера с
площ 7,496 дка в землището на с. Приселци,
община Аврен, област Варна, местност Есекеле,
IX категория, ЕКАТТЕ 58445, съставляваща имот
№ 056021 по плана за земеразделяне, образуван
о т и м о т № 0 5 6 0 0 7, п р и г р а н и ц и : и м о т и
№ 056020 – пасище, мера, № 000245 – местен път,
№ 0 0 070 6 – изос та вен, т ра й но наса ж ден ие,
№ 000542 – пасище, мера, № 000539 – друга селскостопанска територия и нива с площ 11,501 дка
в землището на с. Приселци, община Аврен,
област Варна, местност Есекеле, IX категория,
ЕКАТТЕ 58445, съставляваща имот № 056019 по
плана за земераздел яне, образуван от имот
№ 056006, при граници: имоти № 056018 – нива,
мера, № 056005 – нива, № 000706 – изоставен,
трайно насаждение № 000539 – друга селскостопанска територия, № 000245 – местен път, отчуждени с нотариален акт № 143, том III, рег.
№ 6503, дело № 478/2004 от 2.VII.2004 г. (акт № 32,
том XLV, дело № 10212/2002 на СВ – Варна).
Сумата 195,58 лв. от продажбата на 3449,50 кв.м
идеални части от поземлен имот – нива, цялата
с площ 21,798 дка в землището на с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна, местност
Киралъка, ЕКАТТЕ 86088, VI категория, състав
ляваща имот № 011009 по плана за земеразделяне, при граници: поземлени имоти № 000070
полски път – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, поземлен
и мо т № 0110 0 8 – н и ва на Га л и на М и рчева
Георгиева, поземлен имот № 000025 – полски път
на общ и на Дол н и ч ифл и к , позем лен и мо т
№ 011011 – н и ва на нас лед н и ц и т е на Ас ен
Йорданов Киряков, и поземлен имот № 011014 – нива
на наследниците на Петър и Марийка Иванови,
отчужден с нотариален акт № 7, том I, рег. № 423,
дело № 7/2006 от 14.III.2006 г. (акт № 11, том XVI,
дело № 3586/2006 на СВ – Варна). Сумата 10 000 лв.
от продажбата на недвижими имоти в землищет о на с. Ча вдарц и, о бщ и на Е лена , о б л ас т
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Велико Търново, а именно: поземлен имот с площ
4443 кв. м с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване“, съставляващ имот
№ 80042.402.6 по кадастралната карта на с.
Ча вдарц и, п ри г ра н и ц и: д ру г ви д н и ва
№ 03054.11.104, имот № 80042.402.5, път, имот
неустановен собственик, заедно с построените в
него жилищна сграда със застроена площ 65 кв.
м, жилищна сграда със застроена площ 18 кв. м,
селскостопанска сграда със застроена площ 74
кв. м, селскостопанска сграда със застроена площ
55 кв. м; поземлен имот с площ 2766 кв. м с
трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване“, съставляващ имот № 80042.402.5 по
кадастралната карта на с. Чавдарци, при границ и : д р у г в и д н и в а № 0 3 0 5 4 .11.10 4 , и м о т
№ 8 0 0 42 .4 0 2 . 3, и м о т № 8 0 0 42 .4 0 2 .4 , и м о т
№ 80042.402.6, път, горски път, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ
83 кв. м и жилищна сграда със застроена площ
83 кв. м; поземлен имот с площ 1238 кв. м с
трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване“, съставляващ имот № 80042.402.3 по
кадастралната карта на с. Чавдарци, при граници:
имот № 80042.402.4, имот № 80042.402.5 и път,
заедно с построените в него жилищна сграда със
застроена площ 53 кв. м и селскостопанска сграда със застроена площ 47 кв. м; поземлен имот
с площ 1210 кв. м с трайно предназначение на
територията „урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „ниско застрояване“, съставляващ имот
№ 80042.402.1 по кадастралната карта на с.
Чавдарци, при граници: имот № 80042.402.10,
гробище, имот на Стефанка Николова Стоянова
и път. Недвижим имот в землището на с. Чавдарци,
община Елена, област Велико Търново, поземлен
имот с площ 2450 кв. м с трайно предназначение
на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване“, съставляващ
имот № 80042.402.4 по кадастралната карта на с.
Чавдарци, при граници: имот № 80042.402.3, имот
№ 80042.402.5, горски път и път, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ
98 кв. м и селскостопанска сграда със застроена
площ 95 кв. м. Поземлен имот с площ 4553 кв.
м с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско
застрояване“, съставл яващ имот № 80042.402.8
по кадастралната карта на с. Чавдарци, при граници: имот № 03054.69.5, имот № 03054.69.7, дере,
път, имот на Андрей Панчев Бояджиев, отчуждени с нотариален акт № 51, том V, рег. № 2493,
дело № 815/2007 от 3.VII.2007 г. (акт № 172, том
V, дело № 832/2007 на СВ – Елена). Сумата 72 лв.
о т п р од а ж б а т а н а л е к а в т о м о б и л , м а р к а
„Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № В 6495 АС,
р а м а № W V W Z Z Z17 Z DW59 75 8 8 , д в и г а т е л
№ DX067590, дата на п ърва рег ист рац и я 4.
V I I.1983 г., о т ч у ж ден с ъгл асно дог овор о т
26.V.1997 г. Сумата 2000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Пежо“, модел „Партнер“ с
рег. № В 1295 АТ, рама № VF35FDJYE60127044,
двигател № 10CUHN4001238, дата на първа регистрация 8.IX.1998 г., отчужден съгласно договор
от 31.VII.2000 г. Сумата 500 лв. от продажбата
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“
с рег. № В 7623 АТ, рама № W0L0TGF69Y5148922,
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двигател № X16XEL02LJ4062, дата на първа
регистрация 4.V III.2000 г., отчуж ден съгласно
договор от 19.V II.20 02 г. С у мата 40 0 лв. от
продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
моде л „С 2 8 0 “ с р ег. № В 7172 СС, р а м а
№ WDB1240301В454629, двигател № 10398310041441,
дата на първа регистрация 4.V.1992 г., отчужден
съгласно договор от 9.XI.2001 г. Сумата 2000 лв.
от продажбата на автобус, марка „Фолксваген“,
модел „Транспортер“ с рег. № В 2709 СС, рама
№ WV2ZZZ70ZTH062580, двигател № 1X128971,
дата на първа регистрация 16.IV.1996 г., отчужден
съгласно договор от 22.XI.2001 г. Сумата 350 лв.
от продажбата на 7 дружествени дяла от капит а л а н а „Ю н и к т ра нс с ерви з“ – ООД , ЕИ К :
813159868, peг. по ф.д. № 1828/1994 на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Княз Дондуков 13, ет. 2, ап. 3, отчужд е н и с ъ г л а с н о д о г о в о р о т 1 5.V I I . 2 0 0 5 г.
Производството е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.Х.2010 г. в 15,30 ч.
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД. Указва
на заинтересованите лица, че могат да предявят
своите претенции върху описаното имущество
най-късно до първото по делото заседание, нас р очено за 8.10.2 010 г., по р еда на ч л. 29
ЗОПДИППД.
4146
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 751/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Гив транс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Крум Зарев 63, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантьорски услуги,
стоков контрол, лизинг, внос и износ на нови и
употребявани автомобили, транспортни услуги
в страната и в чужбина, пътнически и товарни
таксиметрови превози, провеждане на компютърни курсове, дърводобив и дървопреработване,
превоз на пътници и товари, обществен превоз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Гоце Атанасовски и
Влатко Стояновски и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
1114
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 762/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Йоцев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сапарева баня, ул. Крайречна 31, 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, пътно-строителна и земекопна
дейност, внос и търговия с МПС, производство
и търговия със строителни материали, строител-

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ство, проектиране и изграждане на електрически
инсталации, комисионна, складова, лзингова
дейност на търговско представителство и посредничество, спедиторска дейност в страната и
в чужбина, транспортна дейност в страната и в
чужбина, вкл. и международен транспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна, програмна, импресарска,
ремонтна дейност и услуги, импорт, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговия със софтуер и хардуер,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
издателска или печатарска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени
от нормативен акт или представляващи монопол
на държавата, агентство и маркетингова дейност
и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Стойчев Йоцев.
1115
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 733/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Котев експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Цар Борис I № 62, 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, комисионна, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозни,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги и други услуги, сделки с интелектуална
собственост, стопанисване на водни басейни и
всичко свързано с тях, производство на филми,
видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност, дърводобив, дървопреработване, обработване и всичко свързано с дървесината, продажбата
им, дърводелски услуги, таксиметрови превози в
страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия
със зърно, съхранение и всичко свързано с него
и неговите производни, всякаква друга дейност,
незабранена от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кирил Георгиев Котев.
1116
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 743/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Цветелина
Симеонова – МСМ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кюстендил, ул. Александър Стамболийски 28, с предмет на дейност:
производство и обработка на дрехи, моден дизайн, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически,
продажба на самолетни билети, туроператорска
дейност, агентска дейност, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
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комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветелина
Йорданова Симеонова.
1117
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 742/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Феникс 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Александър Стамболийски 36, бл. 16,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки, фуражи и други с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство и
търговско посредничество, превозна, хотелиерска,
туристическа и рекламна дейност, таксиметрови
и товарни превози в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5600 лв., със съдружници Наташа Раденкова,
Весна Караджов, Снежана Алексов, Боянка Караджов, Ризе Василев, Йовица Димитров и Игор
Йовановски и се управлява и представлява от
Наташа Раденкова.
118
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 757/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нон соло
спорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 210, вх. А, ет.
4, ап. 15, с предмет на дейност: покупко-продажба
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, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговски сделки, лизинг и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Винценцо Капуто.
1119
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 755/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Боси“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Димчо Дебелянов 1, с предмет на дейност: детски
развлекателни игри, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и търговско посредничество, комисионни,
спедиционни и складови сделки, пътнически и
товарни превози в страната и в чужбина, издателска дейност, архитектура, дизайн и вътрешно
обзавеждане, програмни и импресарски и други
услуги, външнотърговска дейност, инженеринг
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и комуникации, строеж и/или обзавеждане на
недвижми имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, непротиворечащи на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Манасков,
Ненад Ефтимов, Сашо Манасков, Никола Зарев
и Стефан Владимиров и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
1120
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 752/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мизия инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ж.к. Запад, бл. 62, вх. А, ет. 3, ап. 6, 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, комисионна, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги и други услуги, сделки с интелектуална собственост, стопанисване на водни
басейни и всичко, свързано с тях, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, дърводобив, дървопреработване,
обработване и всичко, свързано с дървесината,
продажбата им, дърводелски услуги, таксиметрови превози в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външно- и вътрешнотърговска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Славян Василев Асенов.
1121
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 888/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Снежанка Траянска – корект“, Кюстендил (ф.д. № 255/2004), от
едноличния търговец Снежанка Райчова Траянска
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Акаунт комерс“ – ЕООД,
Кюстендил.
1122
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 888/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Акаунт
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Панайот Волов 8А, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и
външнотърговски сделки, лизинг и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Снежанка Райчова Траянска.
1123
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Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 453/2000 вписа промени за
„Аркотроникс България“ – АД, Кюстендил: освобождава съвета на директорите; вписва съвет на
директорите в състав: Гуидо Галени, Джанпаоло
ди Дио и Марко Уберти; вписва за изпълнителен
директор Гуидо Галени, който ще управлява и
представлява дружеството.
1124
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 620/2000 вписа промяна за
„Чан“ – АД, Кюстендил: освобождава като член
на съвета на директорите Калина Георгиева Пеева; вписва като член на съвета на директорите
Пламен Леонов Миленов; дружеството и занапред
ще се представлява от изпълнителния директор
Александър Василев Стоянов.
1125
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 390/96 вписа
промяна за „Билд Ма“ – ООД, Кюстендил: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв.; нов предмет на дейност: покупка на
стоки, в т. ч. строителни материали или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство и търговско посредничество,
комисионни, складови, превозни (в страната и в
чужбина, както на пътници, така и на товари), лицензионни и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни (софтуер и
хардуер), импресарски или други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, инвестиционни и предпроектни
проучвания, проектантски и консултантски услуги
в областта на строителството.
1126
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 849/2007
вписа промяна за „Атомик – инвест“ – ООД: промяна на седалището и адреса на управление от
София, район „Триадица“, ул. Твърдишки проход
23, ет. 4, на гр. Сапарева баня, ул. Германея 1;
дружеството ще се представлява от управителя
Славейко Василев Стайков.
1127
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 669/99 вписа прехвърляне на
предприятие с фирма „Агенция България Дупница
Георги Александров“, Дупница, от едноличния
търговец Георги Димитров Александров на Илиян
Георгиев Александров и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Агенция България Дупница
Георги Александров – Илиян Александров“ със
същото седалище, адрес и предмет на дейност.
1128
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 772/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мармач“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, кв.
Румена войвода, бл. 21, вх. Б, ап. 25, с предмет
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на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
складови сделки, пътнически и товарни дейности
в страната и в чужбина, издателска дейност,
архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане,
програмни, импресарски и други услуги, външнотърговска дейност, инженеринг и комуникации,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, други дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ванче Николаев, Никола Андонов,
Васил Иванов, Ристе Тасев, Ивица Александров,
Пене Стоянов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
1129
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 773/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пламен
Марков – МСМ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дупница, ул. Отовица 73, 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, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
складови сделки, стоков контрол, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, международен превоз на пътници
и товари, външнотърговска дейност, търговия с
петрол и петролни продукти, търговия с природен газ, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пламен
Момчилов Марков.
1130
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 775/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Монако ГС
компани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 130, вх. 1, ет.
2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други,
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управ
лява и представлява от едноличния собственик
на капитала Горан Стеванович и от управителите
Драган Мийалкович, Александар Цветкович, Борис
Погладич, Владан Стайкович заедно и поотделно.
1131
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 776/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Чин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Антим I, бл. 130, ап. 60, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и
автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,
бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки,
външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други,
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Саша Ристич и от управителите Саша
Стевич, Миролюб Стеванович, Светислав Ристич
заедно и поотделно.
1132
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 779/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Мултипласт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ул. Ракла 5, ет. 5, ап.
10, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, таксиметрови услуги,
производство на видео- и звукозаписи, издателска
или печатарска дейност, внос, износ и реекспорт
на стоки, внос, износ и продажба в страната и в
чужбина на нови и употребявани автомобили и
части за тях, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отглеждане и
продажба на животни, производство и продажба
на селскостопанска продукция, битови и авто
услуги и всякакви други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниел
Димитров Чучков.
1133
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 767/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ники ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Дрин 5, вх. А, ет. 1, ап. 121, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг,
финансово-счетоводна и софтуерна дейност, търговия с МПС – втора употреба, външнотърговска
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дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Стефанов Илиев и Красимир Иванов Алексов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1134
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 769/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Калимеро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Бричи бор 38, с предмет на дейност:
покупка, внос и износ 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 в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и международен транспорт, складови сделки,
издателска дейност, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станислав
Емилов Кралев.
1135
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 869/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вехри груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница,
ж.к. Бистрица, бл. 62, ет. 4, ап. 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия с автомобили и
авточасти – нови и втора употреба, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, спедиторска дейност в страната и в чужбина, превоз на въглища и товари,
строителство и строителна дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, международен
транспорт, таксиметрови услуги, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, превод
и легализация на документи, счетоводна дейност
и услуги, издателска или печатарска дейност,
търговия с въглища и брикети за населението,
автосервизна дейност, технологична, производствена, ремонтна и сервизна дейност и услуги с
промишлено и битово предназначение в областта
на електротехниката, машиностроенето, уредостроенето, търговия с петрол и нефтопродукти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Константин Сашов Вельов и Бойко
Олегов Христов и се управлява и представлява
от Константин Сашов Вельов.
1136
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VIII.2007 г. по ф.д. № 612/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Монтажи 68“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Бобов
дол, ул. Свилен Русев 59, с предмет на дейност:
монтажна дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и финансови услуги, производство на
стоки с цел продажба и извършване на услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, преработка и реализация на стоки за
бита и промишлеността, транспортна и таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и
в чужбина, сделки с интелектуална собственост
и хардуер, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, производство на
филми, видео- и звукозаписи, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, битови услуги, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Кирилов
Малинов и Николай Василев Илиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1137
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 857/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Билдинг
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Кресна 5, 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, производство и търговска реализация
на всякакви изделия за бита, в т. ч. оказионна,
консигнационна и разносна дейност, на потребителски и промишлени стоки, селскостопанска
продукция, проектиране, монтаж, строителство,
ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения,
рекламно-информационна и издателска дейност
(без кино и печат), разкриване и експлоатация на
магазинна мрежа, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, транспортни и таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, сервизна дейност,
вътрешно- и външноикономическа дейност – внос,
износ, реекспорт, търговско представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни фзически и юридически
лица, мениджмънт, маркетингова, лизингова и
инженерингова дейност, битови услуги, покупкопродажба на недвижими имоти и отдаването им
под наем и вещи, както и покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
инвестиране на средства в селското стопанство,
промишлеността, хранително-вкусовата промишленост, инвестиране на средства в строителството и туризма, търговия с нефт, нефтопродукти
и техните производни, търговия с автомобили
и резервни части за МПС и всякаква дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Владислав Димитров Харалампиев.
1138
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 856/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стройинвест
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Княз Борис 1, бл. 9А, с предмет на
дейност: проектиране, строителство и експлоатация на жилищни и нежилищни сгради, търговия
на едро и дребно, обществено хранене и други
услуги, свързани с експлоатацията на сградите и
разрешени със закон, покупка на стоки, вещи и
имоти с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и импресарски услуги и сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
Стоянов Караилиев и Росен Методиев Колев и се
управлява и представлява от Валентин Стоянов
Караилиев.
1139
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 854/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „А – Т“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Бузлуджа 42, с предмет на дейност: производство
и покупка на вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Алекси Иванов Алексиев и Ташо Иванов Ляпов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1140
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 880/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сини – Микс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
бул. Македония, бл. 52, вх. Б, ап. 17, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
складови сделки, пътнически и товарни дейности
в страната и в чужбина, издателска дейност,
архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане,
програмни, импресарски и други услуги, външнотърговска дейност, инженеринг и комуникации,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, други дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Синиша Стоименов, Новица Андонов, Боривойе Тодоров, Славиша Митич, Славчо
Иванов и Милош Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1141
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 878/2007 вписа еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Савиале“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Жиленци, ул. Грънчарска махала 14, 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, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, лизинг,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, услуги с личен труд. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Юлиан Георгиев Димитров.
1142
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 876/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Уан клуб“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Петър Берон 28, с предмет на дейност: спортнооздравителни и гимнастически услуги и дейности в
специализиран фитнесклуб, покупка на стоки, вкл.
спортни принадлежности и уреди или други вещи,
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на стоки от собствено
и чуждо производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови,
превозни (в страната и в чужбина), лизингови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марко
Фелициани и Джорджо Папетти и се управлява
и представлява от Марко Фелициани, Италия.
1143
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 838/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Евиастрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Ефрем Каранов 16А,
с предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт,
обзавеждане на недвижими имоти, както и посредническа дейност с цел продажба, ремонтна
дейност и услуги, пътно-строителна и строителна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и в
чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна, програмна
дейност и услуги, импорт, експорт, реекспорт,
бартерни сделки, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени
с нормативен акт или представляващи монопол
на държавата. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Елза
Леденова Христова.
1144
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 836/2007 вписа еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Миленков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, кв. Герена, бл. 184, ет. 4, ап.
9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, продуцентски, компютърни и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стоков контрол,
лизинг, вътрешен и международен превоз на
пътници и товари. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Валентин Иванов Миленков.
1145
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 850/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Росет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Запад, бл. 62, ет. 5, ап.
60, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, внос и износ
на автомобили, автоуслуги, комисионни, спедиционни, складови, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
издателска и печатарска дейност, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, търговия с
петрол и петролни продукти, залагания и други
хазартни игри (забавни) съгласно Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешения за
организиране на хазартни игри, заложна къща,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Светослав Иванов Стоянов.
1146
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 829/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „А. С.
брокеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
упуравление Кюстендил, ул. Пенчо Славейков
4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, замеделие. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Алберто Кандуссо.
1147
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 828/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Тегел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Самораново, ул. Стаменко Градевски
3, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ремонт и сервиз на автомобили, производство
на дограма, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество
и представителство, комисионни и сделки с
интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни сделки. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Георги Стоилов Градевски.
1148
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 823/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Барби“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Христо Ботев 40, вх. А, ет. 2, ап.
6, с предмет на дейност: покупка и производство
на стоки или други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионна, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозни,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми,
видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност, таксиметрови и други превози в страната
и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност, всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
Радостина Методиева Испорска.
1149
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 822/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сафин Имобила“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Петър Берон 26, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, изкупуване,
посредническа, вътрешно- и външнотърговска
дейност – внос, износ, бартер, реекспорт, маркетинг, консултантски услуги, представителство,
посредничество, агентство, туристически услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортна
дейност и услуги, вътрешна търговия на едро
и дребно, фирмени магазини, производство на
стоки с промишлено и потребителско значение,
инвестиционна, инженерингова и строителна
дейност, сделки с недвижими имоти и отдаването
им под наем и всякаква разрешена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Симеон
Кирилов Алексов.
1150
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 821/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Любо – внос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Баба Тонка 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, транспортна, спедиционна, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строително предприемачество,
строеж на къщи и сгради – извършване на всякакви строително-монтажни дейности, превоз на
пътници, багажи и товари в страната и в чужбина,
таксиметров превоз, изграждане на сглобяеми
къщички и бунгала, оборудването им със стъкло,
метали, алуминий, резина, пластика и др., търговия с електродомакински уреди, предмети на
бита, авточасти, покупко-продажба, внос-износ
на МПС в страната и в чужбина, разкриване на
автокъщи за търговия с МПС и авточасти всякакъв
вид, хотелиерство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Любомир Георгиев Давидков.
1151
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 840/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Фимарол“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Пейо К. Яворов, бл.
5, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба
в първонача лен, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, складова, лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и международен транспорт, превоз на въглища
и товари, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна, програмна,
импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, превод и легализация на
документи, счетоводна дейност и услуги, търговия
със софтуер и хардуер, компютри, компютърни
конфигурации и аксесоари за тях, производство
на филми, видео- и звукозаписи, издателска или
печатарска дейност, внос и търговия с моторни
превозни средства, пътни превозни средства и
авточасти, гуми, възли и агрегати за тях – нови
и втора употреба, търговия с въглища и брикети
за населението, дърводобив и търговия с дървен
материал и изделия от дърво, търговия с петрол
и нефтопродукти, търговия и производство на
олио и маслодайни суровини, автосервизна дейност, проектантско-внедрителска, технологична,
производствена, ремонтна и сервизна дейност и
услуги с промишлено и битово предназначение
в областта на електротехниката, машиностроенето, уредостроенето, пусково-наладъчни работи и лабораторни измервания в областта на
енергетиката, ремонт, поддръжка и изграждане
на ел. съоръжения и мрежи до 400 киловолта,
консултантско-внедрителска дейност в областта
на енергоспестяването, монтаж на автогазови
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уредби, извършване на периодични технически
прегледи на автогазови уредби (след получаване на лиценз), търговско представителство,
посредничество за търговска реализация на
общодостъпни далекосъобщителни (телекомуникационни) услуги за потребители с крайни
мобилни телекомуникационни апарати, доставка
и продажба на крайни мобилни телекомуникационни апарати, принадлежности и аксесоари
за тях, както и услуги за техническото им поддържане, организиране и провеждане на спортни
мероприятия, покупка, строеж или поддържане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Малин Стоянов Васев.
1152
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 841/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Боко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, 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, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
п ревозни, ск ла дови и лицензионни сделк и,
стоков контрол, хотелиерски, т у ристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески или други услуги, сделки
с интелектуална собственост, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, мениджърска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, обществен превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Зоран
Стоименов.
1153

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сговор“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 21.VІ.2010 г. в 17 ч. в София, община „Средец“,
кв. Лозенец, ул. Люботрън, бл. 30, вх. В, ет. 7, при
дневен ред – вземане на решение сдружение с
нестопанска цел „Сговор“ да стане член на сдружение с нестопанска цел „Велика ложа на старите
свободни и приети зидари в България“. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в деловодството на сдружението по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
4232
5. – Управителният съвет на Свободнозидарска ложа „Професор Асен Златаров – Ориент
София“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на членовете на 21.VІ.2010 г.
в 14 ч. в София, ул. Шипченски проход 69А, ет. 3,
стая 335, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за членуване в юридическо лице с нестопанска цел в частна полза; 2. промени в устава; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място, същия ден в 15 ч. и при същия дневен ред.
4297
14. – Управителният съвет на Сдружение с
идеална цел „Зрение“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.VI.2010 г.
в 18 ч. в Националния пресклуб на БТА, София,
бул. Цариградско шосе 49, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на сдружението за периода 2006 г. – юни 2010 г.;
2. приемане на финасов отчет на сдружението
за периода 2006 г. – юни 2010 г.; 3. приемане на
нов устав на сдружение „Зрение“; 4. избор на
ръководни органи; 5. разни.
4233
19. – Управителният съвет на Българската
асоциация за електронна т ърговия – БА ЕТ,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 1.VII.2010 г. в
9 ч. в конферентната зала на хотел „Европа Best
Western“, София, ул. Лидице 1 (e-mail: www.hoteleurope-bg.com), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през изминалата година; 2. финансов
отчет и приемане на бюджет за 2010 – 2011 г.; 3.
приемане на работна програма и стратегически
план за развитие; 4. приемане на етичен кодекс и
избор на комисия по етика; 5. избор на членове на
УС и председател на БАЕТ; 6. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3983
5. – Управителният съвет на Българската
танцова организация – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на членовете на 3.VІІ.2010 г. в 11 ч. в
офиса на БТО, София, бул. Христо Ботев 17, при
следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание; 2. избор на мандатна комисия; 3. избор на
председател и протоколчик; 4. избор на комисия
по проекта за решения на общото събрание; 5.
доклад на мандатната комисия; 6. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността през 2009 г.;
7. отчетен доклад на финансовата комисия за
2009 г.; 8. обсъждане и приемане на отчетите;
9. обсъждане и приемане на проекторешения за
бюджета за 2010 г.; 10. обсъждане и приемане
на проекторешения за спортния календар за
2010/2011 г.; 11. обсъждане и приемане на членски
внос за 2011 г.; 12. други. 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.
4064
29. – Управителният съвет на сдружение
„Национално движение Българско наследство“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 4.VІІ.2010 г. в
16,30 ч. в София, НДК, адм. сграда, ет. 9 – 12а,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет за 2009 – 2010 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
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сдружението; 3. приемане на доклад за дейността
на сдружението съгласно изискванията на чл. 40
ЗЮЛНЦ; 4. приемане на решение за определяне
на основните програмни направления на дейността на сдружението за 2010 г.; 5. приемане
на решение за създаване на филиал във Варна и
в с. Момчиловци, община Смолян; 6. приемане
на решения за участие в учредяването на център
ДАНО, с. Момчиловци, община Смолян; 7. вземане на решение за приемане на нови членове
на сдружението; 8. приемане на решение за годишния минимален размер за различните видове
дарения; 9. вземане на решение за определяне
размера на членския внос и срок за внасянето
му за текущата година; 10. приемане на бюджета
на сдружението; 12. приемане на решение за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
13. приемане на решение за промени в устава на
сдружението. Материалите за събранието са на
разположение на всички заинтересувани членове
в офиса на сдружението – София, пл. България 1,
НДК, административна сграда, ет. 9, 12а. Регистрацията на членовете за участие в работата на
събранието ще се извърши същия ден от 16 ч. на
адрес София, НДК, адм. сграда, ет. 9 – 12а. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на членовете.
4234
7. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Лайънс клуб София – Диамант“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 7.VІІ.2010 г. в 18,30 ч. в ресторант „Женева“,
София, ул. Балканджи Йово 9, при дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
за финансовото състояние на сдружението; 3.
освобождаване на досегашния управителен съвет
и президента на сдружението; 4. избор на нов
управителен съвет и президент; 5. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 6. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3984
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ФК „Енергетика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от устава
свиква общо събрание на 13.VII.2010 г. в 19 ч. в
сградата на ул. Адам Мицкевич 2А, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на ФК
„Енергетика“ за изминалия период; 2. приемане на бюджет за сезон 2010 – 2011 г. на клуба;
3. разглеждане на предложение за промяна на
името на ФК „Енергетика“; 4. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4147
15. – Съветът на директорите на „Обединена
строителна компания“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 15.VІІ.2010г. в 11 ч. в седалището
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на дружеството в София, район „Връбница“,
Индустриална зона „Орион“, ул. Т 3020 № 34,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2008 г. и 2009 г.; проект за решение: общото събрание на акционерите приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2008 г. и 2009 г.; 2. доклад на избрания регистриран
одитор по годишния финансов отчет за 2008 г. и
2009 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2008 г. и 2009 г.; 3. приемане на
годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г.,
заверени от регистриран одитор; проект за решение: общото събрание на акционерите приема
заверените от регистрирани одитори годишни
финасови отчети на дружеството за 2008 г. и
2009 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2008 г. и 2009 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2008 г. и 2009г.; 5. избор на
регистриран одитор; проект за решение: общото
събрание на акционерите избира предложения
от съвета на директорите регистриран одитор;
6. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение съставът на съвета на
директорите да не се променя; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2010 г.; проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение
възнаграждението на членовете на съвета на
директорите да остане непроменено през 2010 г.;
8. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение уставът на дружеството
да не бъде изменян; 9. промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; проект
за решение: общото събрание на акционерите
взема решение седалището и адресът на управление на дружеството да бъдат променени по
предложение на съвета на директорите; 10. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе
на 30.VІІ.2010 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрирането на акционерите
за участие в събранието ще започне в 10,30 ч. в
деня на събранието в седалището на дружеството,
София, район „Връбница“, Индустриална зона
„Орион“, ул. Т 3020 № 34. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта и
писмено пълномощно.
4235
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортно туристическо дружество „Мотен“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 15.VІІ.2010 г. в 10 ч. на адреса на
управление – ул. Кораб планина 49, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на сдружението; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението; 2. промяна в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема направеното предложение за промени в
устава на сдружението; 3. освобождаване на до-
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сегашния управителен съвет поради изтичане на
мандата му и избиране на нов управителен съвет;
проект за решение – ОС приема направеното
предложение за освобождаване на досегашния
управителен съвет поради изтичане на мандата
му и избира предложения нов управителен съвет;
4. освобождаване на досегашния контролен съвет;
проект за решение – ОС приема направеното
предложение за освобождаване на досегашния
контролен съвет; 5. други. Всички документи,
отнасящи се до дневния ред, ще бъдат предоставени на разположение на членовете за преглед в
помещенията на сдружението на адреса на управление от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“. Проверка на кворума да
започне в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред без нова покана независимо от броя
на явилите се членове.
4065
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация Бушидо“, София, свиква извънредно общо събрание на членовете на
15.VІІ.2010 г. в 14 ч. в офиса на сдружението в
София, район „Витоша“, ул. Ралевица 34, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
предложението за смяна на наименованието на
сдружението; 2. обсъждане на промени в органите
на управление – общо събрание и избор на нов
управителен съвет; 3. приемане на нов устав на
сдружението, отразяващ настъпилите промени;
4. разни. Поканват се всички кооператори да
присъстват и вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч. при същия дневен ред.
4066
14. – Съветът на директорите на „Технокар“ – А Д, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на 15.VІІ.2010 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в София, район „Сердика“, ул. Будапеща
100, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2007, 2008 и 2009 г.; проект за решение – общото
събрание на акционерите приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2007, 2008 и 2009 г.; 2. доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети
за 2007, 2008 и 2009 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите приема доклада
на избрания регистриран одитор по годишните
финансови отчети на дружеството за 2007, 2008
и 2009 г.; 3. приемане на годишните финансови
отчети за 2007, 2008 и 2009 г., заверени от регистрирани одитори; проект за решение – общото
събрание на акционерите приема заверените от
регистрирани одитори годишни финасови отчети
на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2007, 2008
и 2009 г.; проект за решение – общото събрание
на акционерите освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им
през 2007, 2008 и 2009г.; 5. избор на регистриран
одитор; проект за решение – общото събрание
на акционерите избира предложения от съвета
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на директорите регистриран одитор; 6. промяна
в състава на съвета на директорите; проект за
решение – общото събрание на акционерите взема
решение съставът на съвета на директорите да
не се променя; 7. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2010 г.;
проект за решение – общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на
членовете на съвета на директорите да остане
непроменено през 2010 г.; 8. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение – общото събрание на акционерите взема решение
уставът на дружеството да не бъде изменян; 9.
промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение – общото
събрание на акционерите взема решение седалището и адресът на управление на дружеството
да не бъдат променяни; 10. промени в съществуващата прокура; проект за решение – общото
събрание на акционерите взема решение да не се
извършват промени относно прокурата; 11. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе
на 30.VІІ.2010 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрирането на акционерите
за участие в събранието ще започне в 10,30 ч. в
деня на събранието в седалището на дружеството в София, район „Сердика“, ул. Будапеща 100.
Пълномощниците на акционерите се легитимират
с лична карта и писмено пълномощно.
4236
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ендо
кринология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 15.VІІ.2010 г.
в 9 ч. в София, ул. Здраве 2, ет. 13, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението и на годишния
финансов отчет за 2009 г.; 2. доклад за дейността
на сдружението за периода на управлението му от
председателя на управителния съвет; 3. доклад на
ревизионната комисия на сдружението; 4. доклад
на главния редактор на сп. „Ендокринология“; 5.
освобождаване на досегашния управителен съвет
на сдружението и избор на нов управителен съвет;
6. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 7. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез изрично упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4237
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска лига за профилактика на остеопорозата“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 16.VІІ.2010 г. в 9 ч. в София, ул. Марагидик 12,
ет. 6, ап. 32, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване на досегашния
управителен съвет на сдружението и избор на
нов управителен съвет; 3. избор на председател
на управителния съвет на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез изрично упълномощен
представител. При липса на кворум на основание

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4238
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за адаптация и социална
реинтеграция на освобождаваните от кадрова
военна служба“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.VІІ.2010 г.
в 10 ч. в София, ул. Шандор Петьофи 47, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на сдружение с нестопанска цел
„Център за адаптация и социална реинтеграция
на освобождаваните от кадрова военна служба“; 2. избиране и назначаване на ликвидатор;
3. определяне на срок на ликвидация; 4. приемане съдържанието на договор за възлагане на
управлението на сдружение с нестопанска цел
„Център за адаптация и социална реинтеграция
на освобождаваните от кадрова военна служба“, който да бъде предложен на ликвидатора;
5. упълномощаване на Димитър Трендафилов
Йончев за сключване на договор за управление
с ликвидатора на сдружение с нестопанска цел
„Център за адаптация и социална реинтеграция
на освобождаваните от кадрова военна служба“.
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.
4239
1. – Управителният съвет на Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.VII.2010 г. в 14,30 ч. в заседателната зала
на Института по математика и информатика,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността между предишното и
настоящото отчетно-изборно общо събрание; 2.
отчет на контрольорите; 3. избор на ръководни
органи; 4. обсъждане на промени в устава. Поканват се всички членове и представители на
асоциацията да присъстват и да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4240
10. – Управителният съвет на Асоциацията за
развитие на университетското класическо образование (АРУКО), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на всички
членове и кандидати за членове на асоциацията
на 27.VІІ.2010 г. в 18,30 ч. в 168 аудитория на
Софийския университет, бул. Цар Освободител
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2009 г.; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. обсъждане на бъдещата
дейност на дружеството; 6. разни.
3985
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Синдикален дом на културата на
транспортните работници в България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 20.ІХ.2010 г. в
15 ч. в седалището на сдружението в София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 106,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за дейността на
финансово-контролната комисия на сдружени-
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ето; 3. отчет на управителния съвет и открита
дискусия по отношение и връзка с ползваната
база от сдружението; 4. приемане на стратегия
за развитие на сдружението; 5. избор на нови
членове на управителния съвет; 6. приемане на
промени във финансово-контролната комисия
на сдружението, свързани с освобождаването на
досегашни членове и избор на нови членове; 7.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението, свързани с приетите решения от
общото събрание; 8. разни. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците ще се извършва между 14,30 и 15 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
3982
3. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб Митекс“, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Благоевград, ул.
Покровнишко шосе 20, при следния дневен ред:
1. приемане на нови четирима членове на сдружението; 2. промяна относно вида на дейност на
сдружението, която от дейност в частна полза да
премине в общественополезна дейност; 3. промени
в управителиня съвет; 4. избор на председател на
управителния съвет; 5. приемане на нов устав на
сдружението; 6. разни.
4148
15. – Управителни ят съвет на „К л уб по
спортни танци – Бургас 75“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква
общо събрание на 26.VІ.2010 г. в 18 ч. в офиса
на Младежкия културен център – Бургас, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
преобразуване на сдружението чрез вливане в
СНЦ „Клуб по спортни танци – Бургас 1975“; 2.
одобряване на подписания между страните договор
за преобразуване; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4241
12. – Председателят на съвета на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство
при ГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 6.VII.2010 г. в 10 ч. в Бургас, ж.к. Лазур, ул.
Карлово 9, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за отчетния период;
2. обсъждане на план за работа на сдружението
през следващия отчетен период; 3. освобождаване на членове на съвета на настоятелите и
избор на нови; 4. 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.
4067
4. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Бенковски“ – гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 19.VІІ.2010 г. в 18 ч. в заседателната зала на общината в гр. Бяла, община Бяла,
област Русе, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ФК „Бенковски“ и представянето
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на отборите за мъже, деца и юноши за сезон
2009/2010 г.; 2. финансов отчет за периода от
1.VІІ.2009 г. до 1.VІІ.2010 г.; 3. избиране на нов
управителен съвет и освобождаване на стария
управителен съвет на клуба и президента; 4. разни.
4242
59. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на „Полимери“ – АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ, чл. 115
ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 от устава на дружеството
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2010 г. в 10 ч. в залата за събрания в „Полимери“ – АД, Девня, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2009 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 3.
приемане на доклада на регистрирания одитор за
2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада
на регистрирания одитор за 2009 г.; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2009 г.; проект за решение – ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2009 г.; 5. обсъждане на финансовия резултат за 2009 г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение – ОС
вземане решение размерът на текущата балансова
печалба за 2009 г. да се разпредели по следния
начин: с целия размер на балансовата печалба да
се попълни фонд „Резервен“ съгласно чл. 246 ТЗ;
6. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и на управителния съвет за дейността
им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния
и на управителния съвет за дейността им през
2009 г.; 7. избор на регистриран одитор за 2010 г.;
проект за решение – ОС избира предложения
регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;
8. обсъждане на програма 2010 г. за развитие на
дружеството; проект за решение – ОС приема
предложената програма 2010 г. за развитие на
дружеството; 9. преминаване от двустепенна към
едностепенна система на управление; проект за
решение– ОС приема преминаването от двустепенна към едностепенна система на управление;
10. избиране на членове на съвета на директорите; проект за решение–ОС избира предложените
членове на съвета на директорите; 11. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение – ОС приема
определеното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 12. изменение на устава
на дружеството във връзка с преминаването от
двустепенна към едностепенна система на управление и във връзка с настъпилите изменения в
българското законодателство; проект за решение–
ОС приема изменение на устава на дружеството
във връзка с преминаването от двустепенна към
едностепенна система на управление и във връзка
с настъпилите изменения в българското законодателство; 13. разни. Капиталът на дружеството
е 5 324 513 лв., разпределен в 5 324 513 поименни
безналични акции с право на глас, всяка от които
с номинал по 1 лв., и е внесен изцяло. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството, могат след обявяване в търговския
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регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото
събрание и да правят предложения за решения
по въпроси, включени в дневния ред на общото
събрание. Крайният срок за упражняване на това
право е не по-късно от 15 дни преди откриването
на общото събрание. Горепосочените акционери
представят за обявяване в търговския регистър
списък на въпросите, които ще бъдат включени
в дневния ред, и предложенията за решения. С
обявяването в търговския регистър въпросите
се смятат включени в предложения дневен ред.
Обстоятелството, че акциите са притежавани
повече от 3 месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след
обявяването акционерите представят списъка
от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на
управление на дружеството – „Полимери“ – АД,
Девня, Промишлена зона. Акционерите могат да
поставят въпроси по време на общото събрание
относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството освен
за обстоятелства, които представляват вътрешна
информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с
дневния ред. Общото събрание не може да приема
решения, засягащи въпроси, които не са били
обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а,
освен когато всички акционери присъстват или
са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Само лицата, вписани като акционери преди
14.VI.2010 г., имат право да участват и да гласуват
в общото събрание. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници за участие в работата
на събранието ще започне в 9,45 ч. на 28.VI.2010 г.
в „Полимери“ – АД, административна сграда, ет.
2, зала за събрания. Акционерите – юридически
лица, да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите – юридически лица, да се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите – физически лица, да се легитимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите – физически
лица, да се легитимират с представянето на документ за самоличност или писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Образците, които се
използват за гласуване чрез пълномощник, ще
бъдат включени към материалите от дневния
ред и публикувани на интернет страницата на
дружеството. Пълномощните за представляване
на акционер в общото събрание на акционерите
следва да бъдат представени на дружеството на
25.VI.2010 г. Начините, чрез които дружеството
ще бъде уведомявано за извършени упълномо-
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щавания, по електронен път ще бъдат включени
към материалите от дневния ред и публикувани
на Интернет страницата на дружеството – www.
polimeri.org. Материалите по дневния ред на съб
ранието със съответните проекторешения ще са
на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.,
както и на интернет страницата на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 5
ТЗ събранието ще се проведе на 13.VII.2010 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с права по предоставени
пълномощни, както и пълномощното, дадено в
нарушение на ЗППЦК, е нищожно.
4243
5. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Младежта в действие“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 27.VII.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Цар Борис I № 5,
офис 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2008 и 2009 г.; проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет на сдружението за
2008 и 2009 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им през 2008
и 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2008 и 2009 г.; 3. промени в членския
състав на управителния съвет на сдружението;
4. промени в устава на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Цар Борис I № 5, офис
12. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4244
23. – Управителният съвет на Центъра за съвременно образование – Шахматен клуб Енергия
21, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.VІІ.2010 г. в 17 ч. в Добрич в залата на сградата
на ул. Струма 21, при дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. освобождаване на стари членове;
3. избор на ръководни органи на сдружението;
4. приемане на промени и допълнения в устава
на сдружението; 5. отчет за дейността на УС на
сдружението за периода от 23.ХІІ.2005 г. до датата
на общото събрание; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на УС за периода от
23.ХІІ.2005 г. до датата на общото събрание; 6.
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. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението.
4245
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб – Дупница“, Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 30.VІ.2010 г. в 10 ч. в
Дупница, ул. Христо Ботев 30, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2009 г.;
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проект за решение – ОС приема отчета за дейността на управителния съвет на сдружението за
2009 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2009 г.;
3. приемане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за дейността им през 2009 г.; проект
за решение – ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет на сдружението за дейността им през 2009 г.;
4. приемане на програма за основните насоки и
дейността на сдружението през 2010 г. и приемане
на бюджет за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема програма за основните насоки и дейността
на сдружението през 2010 г.; приема бюджет за
2010 г.; 5. приемане на решение за освобождаване на членове на сдружението; проект за решение – ОС приема решение за освобождаване на
членове на сдружение „Тунис клуб – Дупница“,
Дупница, съгласно предложение на управителния
съвет; 6. приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС приема нови
членове на сдружение с нестопанска цел „Тенис
клуб – Дупница“, Дупница; 7. приемане на решение за освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружение „Тенис клуб – Дупница“, Дупница; проект за решение – ОС приема решение
за освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Тенис
клуб – Дупница“, Дупница, съгласно предложение
на управителния съвет; 8. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружение с нестопанска
цел „Тенис клуб – Дупница“, Дупница“; проект
за решение – ОС приема решение за избор на
нови членове на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб – Дупница“,
Дупница, съгласно предложение на управителния
съвет; 9. приемане на решение за промяна на
наименованието на сдружението, както следва:
от „Тенис клуб – Дупница“ на „Спортен клуб
по тенис на маса Марек Дигеста спорт“; проект
за решение – ОС приема решение за промяна
на наименованието на сдружението от „Тенис
клуб – Дупница“ на „Спортен клуб по тенис на
маса Марек Дигеста спорт“; 10. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
изменение и допълнение в устава на сдружението; 11. разни. Поканват се членовете или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. 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.
4068
27. – Управителният съвет на СЛР – ЛРД
„Камчия“ – гр. Дългопол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 16.VІІ.2010 г. в 18 ч. в залата на Община Дългопол, ул. Георги Димитров 105, гр. Дългопол,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на ЛРД „Камчия“ за 2009 г.; 2. предложения за
изменение и допълнение в състава на УС на ЛРД
„Камчия“ – гр. Дългопол; 3. предложение за избор
на председател на ЛРД „Камчия“ – гр. Дългопол;
4. предложение за изменение и допълнение на
устава на ЛРД „Камчия“ – гр. Дългопол; 5. приемане на ЛРД „Карагьол“ в ЛРД „Камчия“; 6.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4246
10. – Управителният съвет на сдружение
„ВК Левски – 2005“, Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 6.VІІ.2010 г. в 17 ч. в Карлово,
ул. Гена Павлова 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2007 – 2009 г.; 2. приемане
финансовия отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението за периода 2007 – 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността на сдружението
за периода 2007 – 2009 г.; 4. приемане бюджета за
дейността на сдружението през 2010 г.; 5. промяна
на наименованието на сдружението; 6. изменение
и допълнение на устава на сдружението; 7. избор
на нов управителен съвет и председател на управителния съвет на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място, при същия дневен ред и
условия за провеждане и участие независимо от
броя на явилите се членове.
3986
99. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26.VІ.2010 г. в 12 ч. в Пловдив, бул. Шести
септември 160, Читалище „Алеко Константинов“,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2009 г. на сдружението и оперативен бюджет за
2010 г.; 3. откриване на клонове в други населени
места; 4. други.
4247
1. – Управителният съвет на сдружение „Литературна къща“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 30.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на адреса на
управление на дружеството на ул. Цанко Лавренов
10, Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2009 г. и приемане на годишния финансов отчет за 2009 г.; 2.
приемане на нов член на сдружението – Галина
Георгиева Лардева-Минкова; 3. промяна на адреса на сдружението – от ул. Цанко Лавренов
10, Пловдив, на ул. Петко Д. Петков 45, ет. 7,
ап. 21, Пловдив; 4. гласуване на нов мандат на
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на промени в устава на сдружението.
4069
13. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел Спортен клуб „Амрита“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.VІІ.2010 г. в 13 ч. на адреса на
управление – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 3, вх. А,
ет. 7, ап. 26, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове и избор на нови членове на
сдружението; 2. отчет за дейността на управителя;
3. промени в устава; 4. промяна в дейността на
сдружението от частна в обществена полза; 5.
насоки в развитието на клуба; 6. други.
4150
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13. – Управителният съвет на Лайънс клуб
„Евредика“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 15.VІІ.2010 г. в 18 ч. в Пловдив в хотел
„Империал“ – заседателната зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността; 2. промяна в устава; 3. избор на органи
на управление; 4. освобождаване на членове и
приемане на нови членове; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
4149
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на пловдивските
художници“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16.1 от устава на дружеството свиква
общо събрание на 9.VІІ.2010 г. в 17 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Гладстон 32,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане
на решения за преобразуване на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на пловдивските
художници“, определено за осъществяване на
дейност в частна полза, в сдружение, определено
за осъществяване на общественолезна дейност;
2. обсъждане и вземане на решение за отменяне
на настоящия устава на сдружението във връзка
с определянето на сдружението за извършване на
дейност в обществена полза и приемане на нов
устав; 3. обсъждане и приемане на правилник
за уреждане на реда, по който се осъществява
общественополезната дейност на сдружението с
нестопанска цел в обществена полза; 4. освобождаване на членовете на управителния съвет; 5.
избор на нов управителен съвет и председател
на УС; 6. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в събранието. 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.
4070
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ЛССПЗ Лудогорие“, Разград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.VII.2010 г. в 17,30 ч. в Разград, ул. Търговищко шосе 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет за
периода 2006 – 2009 г.; 2. изменение и допълнение на устава; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. вземане на решение сдружение
с нестопанска цел „ЛССПЗ Лудогорие“ да стане
член на сдружението с нестопанска цел „Велика
ложа на старите и свободни и приети зидари на
България“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч. Материалите за общото събрание
са на разположение в залата на сдружението,
Разград, ул. Търговищко шосе 1, всеки работен
ден до 12.VII.2010 г. от 17 до 19 ч.
4071
14. – Управителният съвет на „Русенско младежко сдружение“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.VІІ.2010 г. в 17 ч. в
Русе, ул. Панайот Хитов 9, при следния дневен
ред: 1. промени в устава; 2. отчет за дейността
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на управителния съвет; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на председател; 5. избор на зам.председател; 6. избор на контрольор; 7. други.
4249
14. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Джамбо – 2006“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 22.VII.2010 г. в 18 ч. в
зала „Дунав“ (стадион „Дунав“), кв. Здравец, Русе,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Спортен клуб Джамбо – 2006“, Русе,
през 2009 г.; 2. освобождаване на досегашното
ръководство; 3. избор на ново ръководство; 4.
промени в устава; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 23.VII.2010 г. в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4248
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СКВТ „Родопа“ – Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.VІІ.2010 г. в 18 ч. в сградата на управлението
на клуба, ул. Димитър Благоев 22, спортна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2009 г.; 2. приемане на финансово-счетоводен
отчет за 2009 г.; 3. избор на управителен и контролен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч.
същия ден и при същия дневен ред.
4252
25. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Родопа“, Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1
от устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 25.VІ.2010 г. в 17 ч. в зала № 211 на
Общинската администрация – Смолян, Смолян,
бул. България 12, ет. 2, при следния дневен ред:
1. разглеждане на проектопредложение за обединяване на клубовете „Волейболен клуб „Родопа“,
Смолян, и Спортен клуб по волейбол „Родопа
Смолян“, Смолян; 2. избор на ръководство на
обединения клуб Спортен клуб по волейбол „Родопа Смолян“, Смолян; 3. 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 и ще се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
4250
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен клуб по волейбол „Родопа Смолян“, Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 25.VІ.2010 г. в
17 ч. в зала № 211 на Общинската администрация – Смолян, Смолян, бул. България 12, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. разглеждане на проектопредложение за обединяване на клубовете
Волейболен клуб „Родопа“, Смолян, и Спортен
клуб по волейбол „Родопа Смолян“, Смолян; 2.
избор на ръководство на обединения клуб Спортен
клуб по волейбол „Родопа Смолян“, Смолян; 3.
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
и ще се счита за законно колкото и членове да
се явят.
4251
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2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение частнопрактикуващи дерматовенеролози“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 27.VІ.2010 г. в 14 ч. в седалището
на сдружението в Стара Загора, ул. Цар Калоян
18, при следния дневен ред: 1. годишен отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. приемане на годишен отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 3. финансов
отчет и годишен счетоводен отчет за дейността
на сдружението през 2009 г.; 4. приемане на
финансов отчет и годишен счетоводен отчет за
дейността на сдружението през 2009 г.; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват и вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 33 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
4072
15. – Съветът на директорите на „Индустриалтехник“ – АД, гр. Шипка, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.VII.2010 г. в 9 ч. в седалището
на дружеството в гр. Шипка, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на
СД за 2009 г.; 2. приемане на счетоводния отчет
на дружеството за финансовата 2009 г.; проект
за решение – ОС приема счетоводния отчет за
2009 г.; 3. приемане на решение относно финансовия резултат за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема проекта за разпределение на печалбата;
4. доклад на експерт-счетоводителя за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2009 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2010 г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2010 г. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.VII.2010 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4253
3. – Управителният съвет на СНЦ „Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор“ – Шумен, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на ОС на редовно годишно общо събрание на
сдружението на 8.VІІ.2010 г. в 15 ч. в залата на
сдружението при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2009 г.; 2. финансов
отчет на сдружението за 2009 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за 2010 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения в предмета на дейност
и в устава на сдружението; 5. освобождаване и
приемане на нови членове на сдружението; 6.
освобождаване на членовете на УС и освобождаването им от отговорност; 7. избор на нови
членове на УС; 8. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9 до
17,30 ч. Регистрация на членовете на събранието
ще се извършва от 13,30 до 14,30 ч. в сградата на
сдружението в деня на събранието. При липса на

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
4073
2. – Управителният съвет на СНЦ „Пенсионерско дружество „Еделвайс“, с. Александрово,
област Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на дружеството на 21.VІ.2010 г. в 14 ч. в пенсионерския
клуб при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и състоянието на СНЦ „Пенсионерско дружество
„Еделвайс“, с. Александрово, за четиригодишния
период; 2. отчет за финансовото състояние на
СНЦ „Пенсионерско дружество „Еделвайс“, с.
Александрово, за отчетния период; 3. доклад на
контролния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет и председател; 5. избор на нов контролен
съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4074
25. – Управителният съвет на сдружение
„Жените за европейско развитие на България“, с.
Лесичово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от 26.ІV.2010 г. свиква общо събрание на
сдружението на 28.VІ.2010 г. в 18 ч. в клуба на
сдружението на ул. Ив. Доколянков 2, с. Лесичово,
област Пазарджик, при следния дневен ред: 1. доклад на УС на „ЖЕРБ“ за дейността през 2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г.; 3. приемане решение
за пререгистрация на „ЖЕРБ“; 4. приемане на нов
устав на „ЖЕРБ“; 5. избор на управителен съвет
и председател на УС на „ЖЕРБ“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4075
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сокол – 2001“, с. Лозарево, област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 3.VII.2010 г. в
21 ч. в малката зала на читалище „Христо Смирненски“ – с. Лозарево, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
на контролната комисия; 3. промени в устава на
сдружението; 4. избор на нови ръководни органи;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
22 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4076
3. – „Експат Бета“ – А ДСИЦ, Софи я, на
основание чл. 92а ЗППЦК у ведом ява инвест и т о р и т е о т н о с н о н ач а л о т о н а п у б л и ч н о
предлагане на 43 428 90 0 обик новени поименни безна лични ак ции с право на 1 глас всяка,
с номина лна стойност 1 лв. , при общ размер
на емиси ята 43 428 90 0 лв., съгласно приетото на 23.ІІ.2010 г. решение на Съвета на дир ек т ори т е за у ве л и ча ва не на к а п и т а ла о т
4 342 890 л в. на 47 771 790 л в. и с ъгласно
проспект за публично предлагане на ак ции на
дру жеството, потвърден от Комиси ята за финансов надзор с Решение № 289-Е от 5.V.2010 г.
Начало на п убличното предлагане e по-късната от двете дати: датата на обнародване на
това съобщение в „Държавен вестник“ и дат ат а н а п у б л и к у ва не т о м у в ъв в. „П ари “.
А к ц ионери т е н а „Експ ат Б е т а“ – А ДС И Ц ,
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имащи право да запишат акции от тази емисия,
могат да запишат брой акции, съразмерни на
участието им в капитала на дружеството преди
увеличението. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават
права. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след
датата на обнародване на съобщението за предлагането в „Държавен вестник“. На следващия
работен ден „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на тези лица, като срещу
всяка акция се издава 1 право. Едно право дава
възможност за записване на 10 нови акции по
емисионна стойност 1 лев. Всяко лице, което не
е акционер и желае да запише акции, може да
придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждане на явния аукцион.
Всяко лице може да запише най-малко 1 акция
и най-много такъв брой акции, който е равен на
броя на издадените в негова полза или придобити впоследствие права, умножен по 10. Начална
дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции, е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
календарни дни от по-късната от двете дати:
датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и датата на публикуването му
във в. „Пари“. Крайният срок за прехвърляне
на правата е първият работен ден след изтичането на 30 дни считано от началната дата за
прехвърляне на права. На петия работен ден
след изтичане на срока за прехвърляне на правата „Експат Бета“ – АДСИЦ, предлага чрез
инвестиционни я посредник „БенчМарк Финанс“ – АД, на регулирания пазар за продажба
при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Лицата, закупили права на организирания от
„Българска фондова борса – София“ – АД, явен
аукцион, могат да запишат акции срещу тях до
изтичането на срока за записване на акции.
Крайният срок за записване на акции е денят,
следващ изтичането на 15 работни дни считано
от крайната дата за прехвърляне на права. В
случай че крайният срок за записване на акции
изтича в неработен ден, за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен
ден. Не се допуска записване на акции преди
началния или след крайния срок, посочени погоре. Ред за прехвърляне на правата: Прехвърлянето на правата се извършва на пазара на
п ра ва на „Бъ л г ар ск а ф он дова б ор с а – С о фия“ – АД, съгласно борсовия правилник, ЗППЦК
и останалите приложими правни норми. Лицата,
желаещи да продадат притежавани от тях права,
трябва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити
сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, трябва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на
„Българска фондова борса – София“ – АД. За
придобиване на права чрез други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ – АД. Цялата емисия права се обслужва от
избрания да обслужва увеличението на капитала
и н ве с т и ц ионен по с р ед н и к „Б ен ч Марк Фи-
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нанс“ – АД, София, със седалище и адрес на
управление: София, район „Лозенец“, ул. Вискяр
планина 19, тел. 02 962 53 96, факс: 02 962 53 88,
е - m a i l : b a c ko f f i c e @b e n c h m a r k .b g . „ Е к с п а т
Бета“ – АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно
между техните притежатели. Сумите, получени
от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД, и не могат да се ползват до вписване
на увеличаването на капитала в Търговския регистър. В началото на всеки работен ден по
време на подписката „Централен депозитар“ – АД,
публично оповестява информация за упражнените до края на предходния ден права. Ред за
записване на акции: Записването на акции се
извършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „БенчМарк
Финанс“ – АД, директно или чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник, при който се
водят клиентските сметки за притежаваните от
тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки, са длъжни незабавно да уведомят
ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, за постъпилите
заявки по реда и при условията, предвидени в
правилника на „Централен депозитар“ – А Д.
Инвеститорите, получили права по техни лични
сметки в „Централен депозитар“ – АД, трябва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, или при друг инвестиционен
посредник. Записването на акциите се счита за
действително само ако е направено от лице, в
полза на което са издадени права или което е
придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото
по-горе съотношение на права и акции и ако е
внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният
брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност
на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN BG50FINV91501000240140, BIC:
F I N V BGSF, о т к ри т а н а и ме т о н а „Експ ат
Бета“ – АДСИЦ, в „Първа инвестиционна банка“ – АД. Сметката трябва да бъде заверена със
същата сума най-късно до крайната дата за записване на акции. Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на
упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ – АД, София, ул. Вискяр планина 19 (вход откъм бул. Черни връх 32А), ет. 2,
тел. 02 962 53 96, факс: 02 962 53 88, е-mail:
backoffice@benchmark.bg, лице за контакти: Марин
Костурски, всеки работен ден от 9 до 16,45 ч.,
съответно на адреса и в работното време на
другите инвестиционни посредници. Заявките
за записване на акции се подават при спазване
на изискванията за подаване на нареждания за
сделки с финансови инструменти, установени в
Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа имената
(наименованието) и уникалния клиентски номер
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на лицето и на неговия пълномощник, присвоен
от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – за физически лица: трите имена, ЕГН, постоянен адрес; за юридически
лица: фирма, единен идентификационен код,
данни за представляващото лице, данъчен номер
(ако има такъв), седалище и адрес на клиента;
за чуждестранни лица – аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо
лице; емитент; ISIN код на емисията и брой на
акциите, за които се отнася заявката; дата, час
и място на подаване на заявката; други инструкции на клиента, ако има такива; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, който приема заявките,
има право да изготвя и изисква попълването на
определени от него форми на заявки. В заявката
се посочва банкова сметка на инвеститора, по
която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена или неуспешно приключила
подписка. Юридическите лица подават заявката
чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към заявката се прилагат:
за български юридически лица – оригинал или
нотариално заверено копие на удостоверение за
актуално състояние, издадено не по-рано от 2
месеца преди датата на подаване на писмената
заявка, както и заверени от законния им представител копия от документи за регистрация в
търговския регистър; за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или
друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето)
на съответния чужд език, съдържащ пълното
наименование на юридическото лице, дата на
издаване и адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват,
придружени с превод на тези документи на български или английски език, за български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност, за чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта,
съдържащи информация за пълното име, номер
на паспорта, дата на издаване (ако има такава в
паспорта), дата на изтичане (ако има такава),
националност, адрес (ако има такъв в паспорта)
и копие на страниците на паспорта, съдържащи
друга информация и снимка на лицето, както и
превод на тези документи на български или английски език. Към заявката също така се прилагат: данни за банкова сметка на лицето, по
която да бъдат връщани внесени суми, ако подписката приключи неуспешно; оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай
на подаване на заявката чрез пълномощник,
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заедно със заверено копие на личната карта на
упълномощителя с гриф „Вярно с оригинала“,
изписано собственоръчно от лицето и с подпис
на лицето. Инвестиционният посредник изисква
от лицето, което подава заявката, да представи
доказателства, че е заплатена емисионната стойност на записваните акции. В случай че до
крайния срок на подписката са записани и заплатени минимум 100 000 новоиздадени акции,
подписката се счита за успешно приключила и
капиталът на „Експат Бета“ – АДСИЦ, ще бъде
увеличен само със записаните акции. В случай
че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени минимум 100 000 новоиздадени акции, увеличаването на капитала се счита
за неуспешно. „Експат Бета“ – АДСИЦ, уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3
работни дни от приключване на подписката за
нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на
акциите. Уведомлението не може да съдържа
неверни или непълни съществени данни. „Експат
Бета“ – АДСИЦ, вписва в Търговския регистър
извършеното увеличаване на капитала. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за
п убли чно п ред лагане на ак ц ии на „Експат
Бета“ – АДСИЦ, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите
ценни книжа, и да получат копие на хартиен
носител на адреса на „Експат Бета“ – АДСИЦ,
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 96А;
тел.: +359 (2) 980 1881, лица за контакти: Андрей
Брешков – изпълнителен директор, и Никола
Янков – директор за връзки с инвеститорите, от
10 до 17 ч., и на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, София, със седалище и адрес на
управление: София, район „Лозенец“, ул. Вискяр
планина 19 (вход откъм бул. Черни връх 32А), ет.
2, тел.: 02 962 53 96, факс: 02 962 53 88, лице за
контакти: Марин Костурски, от 9 до 16,45 ч.
Проспектът за публично предлагане на акции на
„Експат Бета“ – АДСИЦ, състоящ се от резюме,
регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, е публикуван в електронна
форма на адрес www.expat.bg.
4077
Николай Христов Николов – ликвидатор на
„Сдружение Константин и Елена“, гр. Лясковец – в
ликвидация, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 1172/2004
по описа на Великотърновския окръжен съд, на
основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до всички кредитори да предявят
вземанията си в срок до 3 месеца от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
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