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Закона за биологичното разнообразие
 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в
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Министерството на регионалното
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Република България, действащо като
Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие
и туризма на Румъния, действащо
като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата),
действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан
на 26 февруари 2010 г. в София
 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на
Споразумението за предоставяне на
безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България
 Закон за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз,
участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Уп-
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равляващ орган, Министерството на
финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в
качеството на Сертифициращ орган,
и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган
за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.,
подписан на 19 март 2010 г. в София
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 Закон за изменение и допълнение на
Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица
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Закона за здравното осигуряване
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 Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
12
 Решение по доклада на Временната
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., избрана с решение на Народното събрание от 13 май
2010 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 158 от 29 юли
2010 г. за създаване на Център за
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
12
 Постановление № 159 от 29 юли
2010 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
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насърчаване на инвестициите, приет
с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
13
 Постановление № 162 от 3 август
2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителната агенция по околна среда
25
 Решение № 559 от 29 юли 2010 г. за
изменение и допълнение на Решение
№ 172 на Министерския съвет от
2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда, за изграждане на
обект „Път ІІ – Софийски околовръстен път – южна дъга“, участък от
км 42+800 (пътен възел „Младост“) до
км 44+720 (край на участъка в строителство)
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на здравеопазването
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на околната среда и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни
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на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
38
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2005 г. за условията
и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане
на свидетелство на класификатори за
окачествяване на кланични трупове
по скалата (S)EUROP
40
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2009 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова
помощ по Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
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Министерство на културата
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне
броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата 42
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на отбраната
 Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на
Българската геодезическа система
42
Министерство на отбраната
 Наредба № Н-22 от 16 юли 2010 г. за
ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на
отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и
цивилните служители, които живеят
при условията на свободно договаряне 45

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за биологичното разнообразие, приет от ХLI
Народно събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за био
логичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от
2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г.,
бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 4 думата „форми“ се
заменя с „формуляри“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 думата „две“ се заменя
с „четири“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. промяна на предмета и/или целите на
опазване.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Промяна по ал. 1, т. 5 е допустима при
възникване на нови данни, установени след
обявяване на защитена зона по реда на чл. 12,
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ал. 6, и се извършва само след отразяването
им в стандартния формуляр на зоната по чл. 8,
ал. 1, т. 4. Министърът на околната среда и
водите издава инструкция за реда и начина
на отразяване на нови данни в стандартните
формуляри по чл. 8, ал. 1, т. 4.“
§ 4. В чл. 30, ал. 1 след думите „по чл. 12,
ал. 6“ се поставя запетая и се добавя „чл. 16,
ал. 4“.
§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „могат да окажат“
се добавя „значително“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 7 след думата „решение“ се добавя
„като може да определи конкретни условия,
изисквания и мерки за опазване на защитената
зона при осъществяване на плана, програмата,
проекта или инвестиционното предложение“.
4. В ал. 14 след думите „В случаите по“ се
добавя „ал. 7 и“.
5. Алинея 20 се изменя така:
„(20) В случаите по ал. 9 и 10 оценката на
степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и
местообитанията на видовете – предмет на
опазване в защитената зона, се възлага от
възложителя на колектив от експерти с опит
в областта на опазване на местообитанията
и/или видовете, като най-малко един от тях
е с образование по някоя от специалностите
в професионално направление „биологически
науки“. Експертите трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование,
степен „магистър“;
2. да имат стаж по съответната специалност
най-малко 5 години;
3. да извършват или да имат опит в научна
дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени
консултации или екологични анализи и други
в областта на опазване на местообитанията
и видовете, включени в приложения № 1 и 2;
4. да познават действащото българско и
европейско законодателство в областта на
опазване на околната среда и при работата
си по оценките по ал. 9 и 10 да се позовават
и да се съобразяват с тези изисквания и с
наличните методически документи;
5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма
или инвестиционно предложение – обект на
процедурата по оценка за съвместимост;
6. да не са свързани лица по смисъла на
Търговския закон;
7. да не се намират с възложителя или с
компетентния орган в отношения, пораждащи
основателни съмнения в тяхното безприст
растие.“
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6. Създава се ал. 21:
„(21) Компетентният орган по своя преценка или при поискване от възложителя може
да изиска колективът по ал. 20 да включва
експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата,
проекта или инвестиционното предложение.“
§ 6. В чл. 31а, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „особеностите на“ се
добавя „съвместяване с“.
2. Създава се т. 10:
„10. условията и реда за издаване на решения
за прекратяване на процедурата по оценка за
съвместимост.“
§ 7. В чл. 43а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение
на тези, добити в резултат от традиционното
ловуване на инуитските народи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Вносът и търговията с продукти от
видове тюлени извън посочените в ал. 1 се
извършва в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1007/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (OB, L 286/36
от 31 октомври 2009 г.).“
3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1,
които са добити в резултат от традиционното
ловуване на инуитските народи“.
§ 8. В чл. 128а след думите „чл. 43а, ал. 1“
се поставя запетая и се добавя цифрата „2“.
§ 9. В § 1, т. 31б от допълнителната разпоредба след думите „Закона за опазване на
околната среда“ се добавя „с изключение на
проекти, които се изискват по Закона за устройство на територията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Започналите към датата на влизане в
сила на този закон процедури по чл. 31, ал. 1
се довършват по досегашния ред.
§ 11. Министерският съвет в срок до 30 септември 2010 г. привежда наредбата по чл. 31а
в съответствие с изискванията на този закон.
§ 12. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 5, който влиза в сила от
30 септември 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6337
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УКАЗ № 225
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Република България
и Френската република, представлявана от
Междуведомствената делегация за градовете
в качеството є на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ
орган, относно изпълнението на Оперативна
програма „УРБАКТ II“, приет от ХLI Народно
събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за раз
бирателство между Република България и
Френската република, представлявана от
Междуведомствената делегация за градовете
в качеството є на управляващ орган и Ка
сата за влогове и депозити – сертифициращ
орган, относно изпълнението на Оперативна
програма „УРБАКТ II“
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Република България
и Френската република, представлявана от
Междуведомствената делегация за градовете
в качеството є на управляващ орган и Касата
за влогове и депозити – сертифициращ орган,
относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II“, сключен на 16 април 2008 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6341

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
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на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството
на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган,
Министерството на публичните финанси на
Румъния, действащо като Сертифициращ
орган, и Одитни я орган (асоцииран към
румънската Сметна палата), действащ като
Оди тен орган, от носно изпълнението на
Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан
на 26 февруари 2010 г. в София, приет от ХLI
Народно събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разби
рателство между Министерството на реги
оналното развитие и благоустройството на
Република България, действащо като Наци
онален партниращ орган, Министерството
на регионалното развитие и туризма на Ру
мъния, действащо като Управляващ орган,
Министерството на публичните финанси на
Румъния, действащо като Сертифициращ
орган, и Одитния орган (асоцииран към
румънската Сметна палата), действащ като
Одитен орган, относно изпълнението на Про
грамата за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан
на 26 февруари 2010 г. в София
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството
на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган,
Министерството на публичните финанси на
Румъния, действащо като Сертифициращ
орган, и Одитни я орган (асоцииран към
румънската Сметна палата), действащ като
Оди тен орган, от носно изпълнението на
Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан
на 26 февруари 2010 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6343
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УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма „Подобряване на контрола на
туберкулозата в България“ между Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България, приет от ХLI
Народно събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за из
менение и допълнение на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма „Подобряване на контрола на ту
беркулозата в България“ между Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазва
нето на Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма „Подобряване на контрола на
туберкулозата в България“ между Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на
23 април 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6339

УКАЗ № 228
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване
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на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приет от ХLI Народно
събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Изменението на чл. 20,
ал. 1 от Конвенцията за премахване на всич
ки форми на дискриминация по отношение
на жените
Член единствен. Ратифицира Изменението
на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по
отношение на жените от 18 декември 1979 г.
(ратифицирана с Указ № 1944 на Държавния
съвет от 18 септември 1981 г.; обн., ДВ, бр. 17
от 2010 г.), прието на Осмата среща на държавите – страни по конвенцията, на 22 май 1995 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6342

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство между държавите – членки на
Европейския съюз, участнички в програмата, и
Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган,
Министерството на финансите на Република
Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган,
и Сметната палата на Република Унгария в
качеството на Одитен орган за изпълнение на
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в
София, приет от ХLI Народно събрание на
27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за раз
бирателство между държавите – членки на
Европейския съюз, участнички в програма
та, и Националната агенция за развитие на
Република Унгария в качеството на Упра
вляващ орган, Министерството на финан
сите на Република Унгария – Кабинета на
Националния ръководител в качеството на
Сертифициращ орган, и Сметната палата на
Република Унгария в качеството на Одитен
орган за изпълнение на Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., подписан
на 19 март 2010 г. в София
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между държавите – членки
на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие
на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на
Националния ръководител в качеството на
Сертифициращ орган, и Сметната палата на
Република Унгария в качеството на Одитен
орган за изпълнение на Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., подписан
на 19 март 2010 г. в София
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6340

УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за политическа и гражданска реабилитация
на репресирани лица, приет от ХLI Народно
събрание на 28 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.;
изм., бр. 52 от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29
от 2005 г., бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от
2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „12 септември“ се заменят с „9 септември“.
2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „или ако са осъдени от Трети тринадесетчленен състав на Народния съд по
наказателно дело № 3/1945 г.“.
3. Създават се т. 15 и 16:
„15. осъдени от Върховни я съд, Трето
наказателно отделение, по наказателно дело
№ 452/1952 г.;
16. о с ъ д ен и о т С о фи йс к и я о б л а с т ен
съд по наказателни дела № 248/1949 г. и
№ 1166/1949 г.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „осъдените от Трети тринадесетчленен
състав на Народния съд по наказателно дело
№ 3/1945 г.“.
2. Създават се т. 11 и 12:
„11. осъдените от Върховния съд, Трето
наказателно отделение, по наказателно дело
№ 452/1952 г.;
12. осъдените от Софийск и я областен
съд по наказателни дела № 248/1949 г. и
№ 1166/1949 г.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „9 и 10“ се заменят с „9,
10, 11 и 12“.
2. В ал. 2 думите „12 септември“ се заменят
с „9 септември“.
Преходна разпоредба
§ 4. Исканията за обезщетение и добавка
към пенсиите на лицата по § 1, т. 1 на този
закон се предявяват след 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6338

УКАЗ № 231
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земедел-

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ските земи, приет от ХLI Народно събрание
на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20
от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18,
28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Констит у ционни я съд от
1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83
от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от
1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп.,
бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.;
изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от
1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от
1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68
от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и
99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от
2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.,
бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.
и бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 10б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„равностойни земи“ се добавя „от държавния
или“, а изречения второ и трето се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицата по ал. 1 са поискали
обезщетение с равностойни земи, обезщетяването е:
1. със земи от общинския поземлен фонд,
определени от общинския съвет въз основа
на мотивирано предложение на общинската
служба по земеделие – когато земите, върху
които собствеността не може да се възстанови поради обстоятелствата, посочени в ал. 1,
са застроени с обекти, които са общинска
собственост;
2. със земи от държавния поземлен фонд – в
останалите случаи.“
3. В ал. 3 думите „на ал. 1“ се заменят с
„на ал. 2 и/или с поименни компенсационни
бонове“.
4. В ал. 5 думите „предходните алинеи“ се
заменят с „ал. 1“ и накрая точката се заменя
със запетая и се добавя „а в случаите по ал. 2,
т. 1 – общинска собственост“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато в землището няма земи от
държавния поземлен фонд, собствениците
се обезщетяват със земи от общинския поземлен фонд.

ВЕСТНИК
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(7) Общината удостоверява характера на
мероприятието по ал. 2 при условия и ред,
определени в правилника за прилагането на
закона.“
§ 2. В чл. 10в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „и общинския“
се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 думите „и/или общинския“
се заличават.
3. В ал. 5 думите „и общинския поземлен
фонд“ се заличават.
§ 3. В чл. 11, ал. 4 думите „ако не може
да бъде обезщетен със земите по чл. 19“ се
заличават.
§ 4. В чл. 15, ал. 3 думите „от общинския
поземлен фонд“ се заменят с „по реда на
чл. 10б“.
§ 5. В чл. 19 ал. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се
отменят.
§ 6. В чл. 19а, ал. 8 думите „включени в
списък, одобрен от министъра на земеделието
и храните и от министъра на финансите“ се
заменят с „вписани в регистъра по чл. 15 от
Закона за независимите оценители“.
§ 7. В чл. 24, ал. 13, изречение второ думите „от оценителите по чл. 19а, ал. 8“ се
заличават.
§ 8. В чл. 24а се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Отдаването на земите от общинския
поземлен фонд, с изключение на мерите и
пасищата, под наем или аренда се извършва
чрез търг или конкурс при условия и по ред,
определени от общинския съвет. Въз основа
на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.
Срокът на договора за наем не може да бъде
по-дълъг от 10 години.
(5) Земите от общинския поземлен фонд
могат да се отдават под наем или аренда без
търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или
повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;
4. в други случаи, определени в закон.
(6) Общинският съвет по предложение
на кмета на общината определя маломерни
имоти от общинския поземлен фонд, които
могат да се отдават под наем за една година
без търг или конкурс.“
§ 9. В чл. 24г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „единствен“ се заличава.
2. В ал. 9 след думата „съвет“ се добавя
„при условията и по реда на този закон и на
Закона за общинската собственост“.
3. В ал. 10 думите „Уедрените земеделски“
се заменят със „Земеделските“, думата „придобити“ се заменя с „които физически или
юридически лица, с изключение на общините,
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са придобили в собственост при условията на
ал. 2, т. 3“, а след думата „сделки“ се добавя
„и да се променя предназначението им“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. създаване на нови или разширяване
с т рои т ел н и т е г ра н и ц и на с ъщес т ву ва щ и
урбанизирани територии (населени места и
селищни образувания), както и създаване или
разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;“
б) създава се т. 5:
„5. други случаи, определени в закон.“
2. В ал. 5, изречение първо думите „три
четвърти“ се заменят с „две трети“.
3. Алинея 8 се отменя.
4. Алинея 10 се отменя.
§ 11. В чл. 26 думите „Министерството на
земеделието и храните и общинските служби
по земеделие“ се заменят с „Министърът на
земеделието и храните или оправомощени от
него лица и общинските съвети“.
§ 12. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) При определени с договор условия
Министерството на земеделието и храните
предоставя безвъзмездно на държавни органи – разпоредители с бюджетни кредити, и
на общини цифрова информация от картата
на възстановената собственост, необходима
за изпълнение на техни правомощия.“
§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Областните дирекции „Земеделие“ са
специализирана териториална администрация
към министъра на земеделието и храните. Те
са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Общинските
служби по земеделие са териториални звена
на областните дирекции „Земеделие“. Дейността, структурата, организацията на работа
и числеността на персонала на областните
дирекции „Земеделие“ се уреждат с устройствен правилник, издаден от министъра на
земеделието и храните.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по чл. 19“ се заменят с
„от общинския поземлен фонд“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се
внасят в бюджета на общината.“
§ 15. В чл. 36, ал. 3, изречение второ думите
„по-висока“ се заменят с „по-ниска“.
§ 16. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
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а) създава се ново изречение четвърто:
„Регистрация не се извършва, когато за имот
се представят повече от един невписани в
службата по вписванията договори.“;
б) досегашното изречение четвърто става
изречение пето.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок
до 31 май лично или чрез пълномощник и
важи за следващата стопанска година.
(3) В срока по ал. 2 ползвателите могат
да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по
чл. 37в с приложен към заявлението опис на
имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба
по земеделие договори и/или документи за
собственост.“
§ 17. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение второ думата „назначена“ се заменя с „определена“, думите
„31 май“ се заменят с „15 юни“, а изречение
четвърто се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Споразумението съдържа данните по
ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по
земеделие, областната дирекция „Земеделие“,
съответната община и на кмета на населеното
място. В споразумението участват ползватели,
които са изплатили задълженията си по ал. 7
и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се
сключва и актуализира всяка година в периода
от 1 юли до 1 август за следващата стопанска
година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за
арендата в земеделието. В него не могат да се
включват имоти, декларирани за обработване
в реалните им граници. Споразумението влиза
в сила, при условие че обхваща не по-малко
от две трети от общата площ на масивите за
ползване в съответното землище.“
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата
„споразумение“ се добавя „при условията на
ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща“.
4. В ал. 4 след думата „съдържа“ се добавя „сключеното споразумение“ и се поставя
запетая.
5. В ал. 7:
а) изречение първо се изменя така: „Ползвател на земеделски земи, който се ползва
от заповедта по ал. 4 в частта за земите по
ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка за чужди
средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището
в срок до 1 юли на съответната година.“;
б) създава се изречение трето: „За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта
по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6.“
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6. В ал. 10, изречение първо след думата
„държавния“ се добавя „и общинския“, след
думата „лице“ се добавя „съответно на кмета
на общината“, а в изречение второ думата
„землищата“ се заменя със „землището“.
7. В ал. 11 след думата „държавния“ се
добавя „и общинския“, а след думите „ал. 7“
се добавя „съответно чл. 34, ал. 6“.
8. Алинея 14 се отменя.
§ 18. В чл. 37д, ал. 2 след думата „фонд“ се
добавя „и да променят предназначението им“.
§ 19. Член 37ж се отменя.
§ 20. В чл. 37и, ал. 3 в текста преди т. 1
думите „две трети“ се заличават.
§ 21. В чл. 37о, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „две трети“ се заличават.
§ 22. В чл. 37п ал. 3 се отменя.
§ 23. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2е, ал. 1 думата „землищата“ се
заменя със „съответното землище“.
2. Създава се § 2ж:
„§ 2ж. „Масив за ползване“ по смисъла на
този закон е непрекъсната площ земеделска
земя, ограничена от съществуващи на терена
трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната
карта, и/или цифровата орто фото карта, с
еднакъв начин на трайно ползване. Границите
на масивите се определят по имотните граници на крайните имоти. При необходимост се
взема предвид актуалният начин на трайно
ползване от цифровата орто фото карта. В
масивите за ползване не се включват имоти,
възстановени в съществуващи стари или възстановими граници.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Лицата, включени в одобрения
от министъра на земеделието и храните и
министъра на финансите списък, могат в
едногодишен срок от влизането в сила на
този закон да подадат заявление за вписване
по право в регистъра по чл. 15 от Закона за
независимите оценители. Към заявлението се
прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни
експертизи по чл. 19а, ал. 8 се извършват от
оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от
Закона за независимите оценители.
§ 25. (1) Недовършените производства пред
министъра на земеделието и храните, за които
към датата на влизане в сила на този закон са
подадени заявления за включване в списъка по
§ 24, ал. 1, се довършват по досегашния ред.
(2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в
регистъра по чл. 15 от Закона за независимите
оценители при условията на § 24, ал. 1 в три-
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месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на заповедта за включването им в
списъка.
§ 26. Заварените правоотношения на служителите от общинските служби по земеделие
се уреждат, както следва:
1. служебните правоотношения – по реда
на чл. 87а от Закона за държавния служител;
2. трудовите правоотношения – по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 27. (1) Неприключилите производства
по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по
досегашния ред.
(2) Общинските съвети предоставят земи
от общинския поземлен фонд при наличие
на едно от следните условия:
1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на
общинската служба по земеделие за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници;
2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято
собственост не може да бъде възстановена.
§ 28. За стопанската 2010 – 2011 г. сроковете
по чл. 37в се удължават с един месец.
§ 29. Недовършен и т е п роизводс т ва за
промяна на предназначението на земите по
чл. 24г, ал. 10 и чл. 37д, ал. 2 се довършват
по досегашния ред.
§ 30. В Закона за независимите оценители
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 49 от
2010 г.) в чл. 6, ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. земеделски земи и трайни насаждения;
9. поземлени имоти в горски територии.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6404

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., приет от ХLI Народно
събр ание на 28 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бю
джета на Националната здравноосигурителна
каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т екс та п ред и табл и цата ч ис ло т о
„2 519 211“ се заменя с „2 572 211“;
б) в таблицата към ал. 1:
аа) в колона 3 на ред I „Приходи и трансфери – всичко“ числото „2 519 211“ се заменя
с „2 572 211“;
бб) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи“ числото „2 501 160“ се заменя
с „2 541 160“;
вв) в колона 3 на ред 1.1 „Здравноосигурителни вноски“ числото „1 560 034“ се заменя
с „1 600 034“;
гг) в колона 2 на ред 5 „Получени трансфери от Министерството на здравеопазването
за финансиране на разходите за акушерска
помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за
здравето /+/“ накрая се добавя „и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за
здравното осигуряване“, а в колона 3 числото
„4500“ се заменя със „17 500“.
2. В ал. 2:
а) в т екс та п ред и табл и цата ч ис ло т о
„1 689 432“ се заменя с „1 909 432“;
б) в таблицата към ал. 2:
аа) в колона 3 на ред IІ „Разходи и трансфери – всичко“ числото „1 689 432“ се заменя
с „1 909 432“;
бб) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи“
числото „1 559 284“ се заменя с „1 777 284“;
вв) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни плащания“ числото „1 511 932“ се
заменя с „1 729 932“;
гг) в колона 3 на ред 1.5.5 „здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно
лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“ числото
„320 000“ се заменя с „347 000“;
дд) в колона 3 на ред 1.5.6 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ“ числото „708 932“ се заменя с „886 932“;
ее) в колона 3 на ред 1.5.7 „други здравно
осигурителни плащания за медицинска помощ“ числото „20 000“ се заменя с „33 000“;
жж) в колона 3 на ред 3 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ числото
„125 058“ се заменя със „127 058“.
3. В ал. 3 числото „829 779“ се заменя с
„662 779“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6405
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УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХLI
Народно събр ание на 29 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
1998 г., изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65,
67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г.,
бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39,
45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18,
30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46,
53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110
от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.
и бр. 19, 26, 43 и 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думата „директора“ се заменя с „управителя“.
2. В ал. 3, т. 2 думата „директорът“ се
заменя с „управителят“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „директора“ се заменя с
„управителя“.
2. В т. 5 думата „директора“ се заменя с
„управителя“.
3. В т. 6 думите „изпълняващ длъжността
директор на НЗОК“ се заменят с „възлагане
на подуправителя на НЗОК да изпълнява
длъжността управител на НЗОК“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Директорът“ се заменя
с „Управителят“.
2. В ал. 2 думата „директор“ се заменя с
„управител“.
3. В ал. 3 думата „Директор“ се заменя с
„Управител“.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „директора“
се заменя с „управителя“;
б) в т. 4 думата „директор“ се заменя с
„управител“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 надзорният съвет
възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на
НЗОК. Народното събрание приема решение
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за избор на нов управител на НЗОК в срок,
не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на
договора на управителя в случаите по ал. 4.“
6. В ал. 6 думата „директора“ се заменя с
„управителя“.
7. В ал. 7:
а) в текста преди т. 1 думата „Директорът“
се заменя с „Управителят“;
б) в т. 11 думите „със заместник-директорите“ се заменят със „с подуправителя“.
§ 4. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага
от подуправител.“
2. В ал. 2 думата „Заместник-директор“ се
заменя с „Подуправител“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директор и заместникдиректор на НЗОК и на РЗОК“ се заменят
с „управител и подуправител на НЗОК и за
директор и заместник-директор на РЗОК“.
2. В ал. 2 думата „Директорите“ се заменя
с „Лицата по ал. 1“.
§ 6. В чл. 45 се създава ал. 10:
„(10) За денталните дейности, включени
в основния пакет, определен в наредбата по
ал. 2, се допуска заплащане и/или доплащане
от задължително здравноосигурените лица
при условията и по реда на чл. 55в.“
§ 7. В остана ли те текстове на закона
думите „директора на Националната здравноосигурителна каса“, „директор на НЗОК“,
„директора на НЗОК“, „Директорът на НЗОК“
и „директорът на НЗОК“ се заменят съответно
с „управителя на Националната здравноосигурителна каса“, „управител на НЗОК“, „управителя на НЗОК“, „Управителят на НЗОК“
и „управителят на НЗОК“.
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. (1) Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси
и Комисията за финансов надзор осигуряват
възможност за предоставяне на информация
и приемане на заявления и документи по този
закон по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.
(2) Предоставянето на информация и приемането на заявления и документи по електронен път се извършват след осигуряване на
съответните технически и организационни
условия, както и на съответните програмни
продукти.“
§ 9. В § 19к от преходните и заключителните
разпоредби думите „до 31 декември 2011 г.“
се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.
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§ 10. В § 67, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19
от 2010 г.) думите „директорът на НЗОК “ се
заменят с „управителят на НЗОК“.
§ 11. В § 68, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19
от 2010 г.) думата „директора“ се заменя с
„управителя“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Правомощията на управителя на
НЗОК се изпълняват от заварения до влизането в сила на този закон директор на НЗОК
до приключването на мандата му.
(2) Трудовите договори на заварените до
влизането в сила на този закон заместник-директори на НЗОК се прекратяват с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§ 13. В Закона за бюджета на Националната здравноосигу рителна каса за 2010 г.
(ДВ, бр. 99 от 2009 г.) в § 10 от преходните и
заключителните разпоредби думите „директора на Националната здравноосигурителна
каса, както и на“ се заменят с „управителя
на Националната здравноосигурителна каса,
както и на изпълнителния директор на“.
§ 14. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42 и 50
от 2010 г.) в чл. 102, ал. 2 думите „директора
на НЗОК“ се заменят с „управителя на НЗОК“.
§ 15. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24
от 2010 г.) в чл. 44, ал. 4 думата „директорът“
се заменя с „управителят“.
§ 16. В Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ,
бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от
2009 г.) в чл. 3, т. 19 думата „директорът“ се
заменя с „управителят“.
§ 17. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм.,
бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.)
в чл. 2, ал. 1, т. 22 думата „директорът“ се
заменя с „управителят“.
§ 18. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

1. параграф 6, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграф 8, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШИ:
1. Приема доклада с направените констатации и препоръки в него.
2. Във връзка с отправено искане от заместник главния прокурор г-н Валери Първанов и
образувана преписка № 4883/2010 г. по описа
на Софийска градска прокуратура възлага
на председателя на Народното събрание да
изпрати настоящия доклад заедно с всички
материали, събрани в процеса на работата
є, във Върховната касационна прокуратура.

РЕШЕНИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

6406

за промени в състава на членовете на Коми
сията за публичен надзор над регистрираните
одитори
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България,
чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от
Закона за независимия финансов одит
РЕШИ:
1. Освобождава Цветан Стоилов Манчев
като член на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори.
2. Избира за членове на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори:
– Иван Ку н чов Мавров – с ман дат до
14 ноември 2012 г. включително, и
– Христо Рашков Маврудиев – с мандат
четири години, който започва от датата на
приемане на това решение.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 28 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

6388

РЕШЕНИЕ

по доклада на Временната 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 веще
ства 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., избрана с решение на Народното
събрание от 13 май 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6420

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г.

за създаване на Център за превенция и про
тиводействие на корупцията и организираната
престъпност към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Център за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет.
(2) Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност, наричан по-нататък „центъра“,
е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към Министерския съвет, със седалище София.
Чл. 2. (1) Дейността на центъра по чл. 1
се ръководи методически от Консултативен
съвет, състоящ се от представители на законодателната, изпълнителната и съдебната
власт и директора на центъра. Председател
на Консултативния съвет е заместник министър-председателят и министър на вътрешните
работи.
(2) Представителите на законодателната и
съдебната власт се определят от съответните
им компетентни органи. Представителите на
изпълнителната власт се определят от министър-председателя. Поименният състав на
Консултативния съвет се определя със заповед
на министър-председателя.
(3) Решенията на Консултативния съвет се
приемат с консенсус.
(4) По покана на председателя на Консултативния съвет в работата му участват и представители на неправителствени организации.
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Чл. 3. (1) При изпълнението на проекти
от центъра с прилагането на комплексния
модел „БОРКОР“ могат да бъдат привличани за участие експерти от другите структури
на държавната администрация, експерти от
законодателната и съдебната власт, както и
чуждестранни експерти.
(2) Условията и редът за участие в дейността на центъра на експерти от държавната
администрация се определят съгласно разпоредбите на действащото законодателство. За
привличането на експерти от законодателната
и съдебната власт в реализацията на конкретни проекти, както и за предоставянето на
информация от тези власти, имаща значение
за изпълнението на проекта, директорът на
центъра може да сключва споразумения със
съответните компетентни ръководители или
да издава съвместни актове с тях.
Заключителни разпоредби
§ 1. Заместник министър-председателят
и министър на вътрешните работи до 30
септември 2010 г. да внесе в Министерския
съвет проект на Устройствен правилник за
дейността, структурата, организацията на работа и числеността на Центъра за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на
Република България и чл. 60, ал. 1 от Закона
за администрацията.
§ 3. Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет до 15 септември 2010 г. да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(1) По реда на правилника се насърчават
инвестиции в икономическите дейности по
чл. 12, ал. 1 и чл. 22е ЗНИ като схеми за
многосекторна регионална помощ и помощ
за обучение в съответствие с изискванията
на Регламент № 800/2008.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „съгласно нейното“ се заменят с „и нейното“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. от индустриалния сектор за инвестиции
от клас А или клас Б – преработваща промишленост (код C 10-33.2), с изключение на
икономическите дейности по глава I, чл. 1,
параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008;
2. от сектора на услугите за инвестиции
от клас А или клас Б:
а) дейности в областта на информационните технологии и услуги (кодове J 62 и 63);
б) научноизследователска и развойна дейност и професионални дейности в централни
офиси (кодове M 72 и 70.1);
в) образование (код P 85);
г) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);
д) складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта (код Н 52);“
в) създава се т. 3:
„3. всичк и икономическ и дейности за
приоритетните инвестиционни проекти по
чл. 22е ЗНИ и глава осма с изключение на
икономическите дейности по глава I, чл. 1,
параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008.“
3. В ал. 5 се създава т. 7:
„7. дейностите по ал. 6 и чл. 58.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Инвестициите по ал. 1 се насърчават,
когато отговарят на условията на чл. 13 и 13а
ЗНИ, удостоверени с представените документи
по чл. 5 и 6.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за клас А – 20 млн. лв.;
2. за клас Б – 10 млн. лв.“
2. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за клас А – 7 млн. лв.;
2. за клас Б – 4 млн. лв.“
3. В ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за клас А – 7 млн. лв.;
2. за клас Б – 4 млн. лв.“
4. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за клас А – 4 млн. лв.;
2. за клас Б – 2 млн. лв.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Високотехнологичните дейности от
преработващата промишленост по ал. 3 са
определените от Евростат съгласно § 1, т. 11,
буква „а“ от допълнителните разпоредби на
ЗНИ, които с наименованията на позициите
и кодовете по КИД 2008 са:“.
6. Алинея 6 се изменя така:
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„(6) Високотехнологичните и интензивно
базираните на знания услуги по ал. 4 са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11,
буква „б“ от допълнителните разпоредби на
ЗНИ и са посочените в чл. 2, ал. 2, т. 2, букви
„а“ – „г“;“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „инвестиция“ се
добавя „по чл. 14, ал. 2 и чл. 22е ЗНИ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2:
аа) букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) местонахож дение на инвестицията:
пълен адрес: област, община, населено място,
данни за имота и собствеността по чл. 10, т. 4;
г) основни резултати от производствената и маркетинговата програма, включваща
информация по чл. 10, т. 7, букви „а“ и „г“;“
бб) буква „ж“ се изменя така:
„ж) основен извод за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния
проект по чл. 10, т. 9, буква „г“;“
б) в т. 3 се създава буква „з“:
„з) мерките за насърчаване на приоритетни
инвестиционни проекти по чл. 66;“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения;
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „или „голямо предприятие“
се заличават;
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „в случай че лицето няма регистрация
по Закона за търговския регистър и е неприложима ал. 1, т. 2, буква „а“:“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. документ, удостоверяващ липсата на
парични задъл жени я към държавата или
общината по чл. 13, ал. 1, т. 4 ЗНИ, получен
по служебен път от Националната агенция за
приходите по искане на агенцията;“
г) в т. 10 след думата „туризма“ съюзът „и“
се заменя с „чрез“;
д) създава се нова т. 11:
„11. декларация по образец, че лицето е
подало заявлението по ал. 1 преди започването
на работата по представения инвестиционен
проект по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗНИ и във връзка с
глава I, чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент
№ 800/2008;“
е) създават се т. 12 и 13:
„12. декларация по образец, с която лицето
се задължава да представя ежегодно информация на агенцията във връзка с чл. 19а;
13. декларация по образец, че представеният
инвестиционен проект не се изпълнява във
връзка с приватизационни или концесионни
договори, или компенсаторни (офсетни споразумения) по смисъла на чл. 13а, т. 2 ЗНИ;“
ж) досегашната т. 11 става т. 14.
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§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. документ, удостоверяващ липсата на
парични задължения по чл. 13, ал. 1, т. 4 ЗНИ,
получен по служебен път от Националната
агенция за приходите по искане на агенцията,
или на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване,
или на данъци съгласно правните норми на
държавата, в която заявителят е установен;“.
2. В т. 8 след думата „туризма“ съюзът „и“
се заменя с „чрез“.
§ 6. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Новосъздаденото юридическо лице се вписва в
сертификата по чл. 16.“
2. В ал. 3, изречение второ думите „и на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Декларациите по ал. 2 и по чл. 5 и 6
могат да се проверяват по служебен път или
да се изиска от инвеститора удостоверяването
им със съответен документ при:
1. прилагането на схемите за държавна
помощ за насърчаване на инвестициите,
включително при мониторинга по глава I,
чл. 10 от Регламент № 800/2008;
2. сключването на договор по реда на
правилника или споразумение/меморандум
по чл. 67;
3. осъществяването на контрола на сключените договори по реда на правилника;
4. осъществяването на контрола на изпълняваните инвестиционни проекти по реда на
чл. 69 и 70.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Инвеститорите предоставят документи и сведения на изпълнителния директор
на агенцията, на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или на друг административен орган по следните начини:
1. на хартиен и електронен носител или
по електронен път без използване на електронен подпис;
2. по електронен път с използване на универсален електронен подпис по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(2) Електронните документи се подават на
посочените адреси на официалните интернет
страници на агенцията, на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма или на
друг административен орган, като приемането
и потвърждаването им се извършва по реда
на Закона за електронното управление.
(3) Документите по чл. 5 и 6, които са
на чужд език, се представят и в превод на
български език.“
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§ 8. В чл. 9, ал. 2, т. 7 думата „детайлна“
се заличава.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 4, буква „д“ думите „безвъзмездната
помощ“ се заменят с „помощта“.
2. В т. 5, буква „а“ думата „детайлна“ се
заличава.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в случай че дейността не се извършва
от организационна структура съгласно Устройствения правилник на Българската агенция
за инвестиции“.
2. В ал. 4 думите „6 месеца“ се заменят с
„два месеца“.
§ 11. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „държавен“
се заличава.
2. В т. 2 думите „от компетентните органи по чл. 22 или 22а ЗНИ“ се заменят с „по
чл. 22, 22а или чл. 22е, ал. 2 ЗНИ“.
§ 12. В чл. 13, ал. 1 думите „съгласно чл. 3,
ал. 1 – 4“ се заличават.
§ 13. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „в 14-дневен
срок от получаването му“ се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. издава или отказва издаването на сертификат за клас А или клас Б в 14-дневен
срок от получаването на предложението, или“.
3. Създава се нова т. 2:
„2. внася предложението в Министерския
съвет за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по реда на
чл. 68, ал. 1 в 30-дневен срок от получаване
на предложението, или“.
4. Досегашната т. 2 става т. 3.
5. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да удължи до две години
срока на издадените сертификати по ал. 1 в
съответствие с изискванията на чл. 22д ЗНИ
при условията и по реда на тяхното издаване.“
§ 14. В чл. 15, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. броя на работните места, както и за броя
на обучените лица и финансовите параметри
по проекта за обучение;“.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „клас А и клас Б“
се добавя „и за приоритетен инвестиционен
проект“.
2. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „чл. 21 – 22а“ се заменят
с „чл. 21, 22а или чл. 22е, ал. 2“;
б) в т. 8 накрая се добавя „за инвестиция
клас А или клас Б или подпис и печат на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и друго/и оправомощено/и лице/а
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съгласно решението на Министерския съвет
по чл. 68, ал. 1 и 2 за приоритетен инвестиционен проект.“
§ 16. В чл. 17, ал. 1 накрая се добавя „на
агенцията“.
§ 17. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Електронната база данни по чл. 17,
а л. 1 се под д ържа о т д л ъж нос т ни лица,
определени от изпълнителния директор на
агенцията, и/или от организационна структура съгласно Устройствения правилник на
Българската агенция за инвестиции, като данните се актуализират годишно с постъпилата
информация по чл. 19а.“
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и в“ се заменят с „чрез“.
2. В ал. 4 след думата „извършва“ се добавя
„по реда на чл. 13 и 14“.
§ 19. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„РЕД ЗА ИНДИВИДУАЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ БЪЛГАРСК АТА
АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ“.
§ 20. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или за приоритетен инвестиционен проект“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по реда на
чл. 7, ал. 1“.
§ 21. В чл. 21, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че дейността не се
извършва от организационна/и структура/и,
съгласно Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции.“
§ 22. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на индивидуално
административно обслужване служителите
по чл. 21, ал. 1 са длъжни:
1. да предоставят ясна, точна, достоверна и пълна информация на инвеститори по
въпроси от компетентността на агенцията и
да съдействат при решаването на конкретни
проблеми, които възникват в процеса на реализиране на инвестицията;
2. да отговарят на запитвания във връзка
с необходимите процедури и да ги насочват
към административните органи, компетентни
по съответния въпрос;
3. да осъществяват контакт с други органи на изпълнителната и местната власт и
да съдействат при организирането на срещи
между инвеститорите и съответните компетентни органи.“
§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „или сертификат за приоритетен инвестиционен проект.“
2. Създават се ал. 2 – 6:
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„(2) Искането по ал. 1 се подава от инвеститора или от упълномощено от него лице
по реда на чл. 7, ал. 1 чрез агенцията или
директно до съответния териториален орган
на изпълнителната власт.
(3) Искането се завежда във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването му.
(4) При осъществяване на индивидуално
административно обслужване служителите
по ал. 1 са длъжни:
1. да предоставят ясна, точна, достоверна
и пълна информация за необходимите за
осъществяване на проекта процедури, която
включва:
а) точно наименование на администрацията;
б) седалище и адрес, както и адресите на
териториалните звена, ако има такива;
в) данни за кореспонденция: телефон, адрес
на електронна поща и интернет страница;
г) работно време на звеното за административно обслужване в администрацията;
д) нормативната уредба по предоставянето
на административната услуга;
2. да отговарят на запитвания във връзка с
необходимите процедури и да насочват въпросите по компетентност до административните
органи, компетентни по съответния въпрос;
3. да разясняват изискванията, на които
трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната
услуга, жалбата, протестът, сигналът или
предложението по съответната процедура;
4. да предоставят на инвеститора:
а) пълна и точна информация за необходимите документи, сроковете и таксите по
специалните закони;
б) образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната
услуга;
в) информация за срока на действие на
индивидуалния административен акт, за издаването на който се подава заявление;
5. да осъществяват контакт и да съдействат
за издаването и получаването от съответните
компетентни органи на всички необходими
документи за осъществяване на съответната
инвестиция и за извършване на свързаната с
нея стопанска дейност.
(5) Инвеститорът може да упълномощава
служителите по ал. 1 и да оказва необходимо
съдействие по реда на чл. 22, ал. 2 и 3.
(6) Индивидуалното административно обслужване се предоставя от териториалните
органи на изпълнителната власт по ал. 1 безплатно. Таксите, установени с нормативен акт
за издаване на документи и/или за извършване
на административна услуга, са за сметка на
инвеститора.“
§ 24. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
§ 25. Член 25 се изменя така:
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„Чл. 25. Всички органи на изпълнителната
власт са длъжни да оказват съдействие на
служителите, осъществяващи индивидуално
административно обслужване.“
§ 26. В чл. 26 след думите „клас А“ се добавя „или приоритетен инвестиционен проект“.
§ 27. Наименованието на глава четвърта
се изменя така:
„ПРОДАЖБА И ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ
НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ
НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЧАСТНА ОБЩИНСК А
СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ“ .
§ 28. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. инвеститорът е представил искане до
съответния компетентен орган по чл. 22а,
ал. 1 или 10 ЗНИ, и
2. на инвеститора е издаден сертификат за
инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искането по а л. 1, т. 1 т рябва да
съдържа фирмата на инвеститора, номер и
дата на сертификата за клас инвестиция и
определения недвижим имот с посоченото
местонахождение в инвестиционния проект с
издаден сертификат и одобреното с решение на
Министерския съвет споразумение/меморандум за приоритетен инвестиционен проект.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Продажба или възмездно учредяване
на ограничено вещно право върху недвижим
имот за приоритетни инвестиционни проекти
по чл. 22а, ал. 9 – 10 ЗНИ и в случаите на
прилагане на мярката по чл. 22а, ал. 11 ЗНИ
се извършва при спазване и на всички условия
по глава седма за предоставяне на регионална помощ в съответствие с изискванията на
Регламент 800/2008.“
§ 29. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След получаване на писменото съгласие на органите и лицата по чл. 22а, ал. 1
или 10 ЗНИ съответният компетентен орган
оправомощава длъжностни лица, които да
проведат преговори с инвеститора за сключване на договор за продажба или възмездно
учредяване на ограничено вещно право върху
недвижим имот с инвеститора.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Органът или лицата по ал. 1 може
да възлагат оценка на съответствието на
размера на имота, необходим за изпълнение
на инвестиционния проект, съгласно чл. 22а,
ал. 2 ЗНИ.“
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§ 30. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. процедурата по чл. 22а, ал. 2 ЗНИ се
прилага от независими оценители с най-малко
3 години професионален опит за оценка на
недвижими имоти.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато имотите се прехвърлят или
учредяват на цени, по-ниски от пазарните за
насърчаване на приоритетни инвестиционни
проекти, в оценката по ал. 1:
1. се записва разликата между пазарната
цена и продажната цена, като последната не
може да бъде по-ниска от данъчната оценка
на имота; пазарната и данъчната оценка на
имота трябва да са актуални към датата на
извършване на разпоредителна сделка с имота
по чл. 31;
2. определената разлика по т. 1 служи за
изчисляване на брутния грантеквивалент за
изпълнение на изискванията за предоставяне
на регионалната помощ по чл. 53.
(3) Оценката от независим оценител се
извършва и в случаите на прилагане на мярката за отдаване под наем по чл. 22а, ал. 11
ЗНИ за приоритетни инвестиционни проекти.“
§ 31. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. съо т вет ни я ком пет ен т ен орга н по
чл. 22а, ал. 1 или 10 ЗНИ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорът по ал. 1 съдържа всички
изисквания на ЗНИ по отношение на инвестиционния проект и инвеститора, както и
условията и изискванията за предоставяне на
държавна помощ по схемата за регионална
помощ в случаите по чл. 28, ал. 5:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния
проект и срок за поддържане на инвестицията
по чл. 12, ал. 2, т. 8 ЗНИ;
7. описание на имота – предмет на продажбата или на учредяването на ограничено
вещно право, съгласно изискванията на Закона
за кадастъра и имотния регистър;
8. цената на имота или на ограниченото
вещно право, като в случаите на продажба на
цена, по ниска от пазарната за приоритетни
инвестиционни проекти, задължително се
отразява разликата, определена по чл. 30,
ал. 2 като държавна помощ по схемата за
регионална инвестиционна помощ;
9. срок и условия за прехвърляне на имота
или за учредяване на вещното право;
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10. забрана за разпореждане и обременяване
на имота с вещни тежести, както и за прехвърляне на ограниченото вещно право върху
недвижимия имот на друго лице съгласно
чл. 22а, ал. 7 ЗНИ;
11. учредяване на ипотека в случаите на
прехвърляне на имота, а в останалите случаи – друго обезпечение;
12. условия за упражняване на правата
върху ипотеката;
13. начин и срок за отчитане изпълнението на инвестиционния проект, като се имат
предвид приемливите разходи за инвестициите
по чл. 54;
14. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
15. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
16. начини за уреждане на споровете между
страните;
17. основания за предсрочно прекратяване
на договора, включително при условията на
чл. 22а, ал. 3 ЗНИ и правата на изправната
страна;
18. други елементи, по които е постигнато
съгласие между страните;
19. размера на помощта, отнасящ се до
незаплащане на дължими държавни такси при
промяна на статута на земята за осъществяване на приоритетните инвестиционни проекти
по чл. 22а, ал. 12 ЗНИ и ползвателя на тази
помощ с оглед на преценката за наличие или
липса на елемент на държавна помощ по
схемата за регионална помощ.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Учредяването на ипотека е за срок, не
по-малък от 5 години за големи предприятия
и технологични паркове и 3 години за малки
и средни предприятия считано от датата на
осъществяване на инвестиционния проект,
в съответствие с изискванията на чл. 22а,
ал. 7 ЗНИ.“
4. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Съгласуването от компетентните органи по чл. 22а, ал. 10 ЗНИ се извършва след
представяне на оценката по чл. 30 и проектът на договор по ал. 1 с всички изискуеми
документи и доказателства за проверка на
изпълнението на изискванията в случай на
прилагане на схемата за регионална помощ
за приоритетните инвестиционни проекти.
(8) Съответният компетентен орган по ал. 1
изпраща в агенцията договора в 7-дневен срок
от сключването му съгласно чл. 22а, ал. 5 ЗНИ.
(9) Компетентният орган по ал. 1, предоставящ регионална помощ за приоритетни
инвестиционни проекти, изпълнява регламентираните функции на администратор на
помощта по реда на Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му.“
§ 32. Създава се чл. 31а:
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„Чл. 31а. За отдаване под наем на недвижим
имот от еднолични дружества с държавно или
общинско участие по чл. 22а, ал. 11 ЗНИ за
изпълнението на приоритетен инвестиционен
проект се сключва договор в съответствие с
действащото законодателство между:
1. инвеститора и/или лицата по чл. 17, ал. 1
ЗНИ, изпълняващи приоритетен проект, от
една страна, и
2. представляващите дружеството.“
§ 33. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) основният текст се изменя така:
„1. постъпило искане в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по един
от начините по чл. 7, ал. 1 от страна на:“;
б) в буква „б“ накрая се поставя запетая
и се добавя съюзът „или“;
в) създава се буква „в“:
„в) инвеститор, осъществяващ приоритетен
проект по глава осма на правилника;“.
2. В т. 2 след думите „представен одобрен“
се добавя „от собственика на техническата
инфраструктура и възложител по Закона за
обществените поръчки“.
3. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „в случаите извън чл. 36“.
§ 34. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Оценката по ал. 1 се извършва в началото на всяко тримесечие на 4 сесии през
ка лен дарната година до изразходване на
средствата по ЗНИ, предвидени със Закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година.
(3) За всяка сесия на оценката се има
предвид остатъкът от планираните средства
по ал. 2 след приспадане на средствата по
сключени договори или решения на Министерския съвет за проекти, които ще бъдат
финансирани през текущата година.“
2. В ал. 8 думите „4 сесии“ се заменят с
„6 сесии“.
3. В ал. 10 след думата „туризма“ се поставя
запетая и се добавя „и/или от организационна
структура, съгласно Устройствения правилник
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 35. В чл. 36, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „държавен орган или орган
на местното самоуправление“ се заменят с
„орган на изпълнителната власт“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. обществените поръчки се възлагат чрез
провеждане на открита процедура по Закона
за обществените поръчки или открит конкурс
по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249
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на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83
от 2007 г. и бр. 3 и 34 от 2009 г.).“
§ 36. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Министерският съвет приема
постановление за отпускане на средства от
републиканския бюджет по проекта за изграждане на техническа инфраструктура.
(2) В случай че са налице обстоятелствата
по чл. 39, постановлението се приема и средствата по ал. 1 се отпускат след положителното решение на Европейската комисия за
предоставяне на финансовото подпомагане.
(3) Средствата по ал. 1 се отпускат при
изпълнение на не по-малко от 50 на сто от
определения минимален размер на инвестицията за издаване на съответния сертификат
за клас инвестиция и в срок до третата година от започването на работата/дейността
по инвестиционния проект.
(4) В случаите, когато инвеститорът или
собс т вен и к ът на п у бл и ч ната т ех н и ческ а
инфраст ру к т у ра извърши за своя сметка
проектирането и изграждането на инфраструктурата по предварително одобрен проект
и договор от Министерския съвет по реда
на тази глава, средствата се възстановяват
в срок до 60 дни след представянето на необходимите разходоо правдателни документи
по одобрения договор и при условие че са
изпълнени изискванията на ал. 3.“
§ 37. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с решение“ се добавя
„одобрява проектите на договори и“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Образци на договори по ал. 1 се оповестяват на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
въз основа на одобрени от Министерския съвет
договори за отпускане на средства.“
§ 38. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. постъпило искане в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма от
инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен
инвестиционен проект;“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. по чл. 22в, ал. 1 ЗНИ за придобиване
на професионална квалификация на не помалко от 50 лица, включително стажанти
от висшите училища, заели новите работни
места, разкрити при осъществяването на
инвестицията;“.
§ 39. В чл. 43, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. качеството на проекта за обучение съгласно становище на министъра на образованието, младежта и науката в случаите, когато
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придобитата професионална квалификация
е не само за изпълнение на инвестиционния
проект, и се издава документът по чл. 44, т. 7.“
§ 40. Основният текст на чл. 44 се изменя
така:
„Чл. 44. Проектът за обучение по чл. 42,
ал. 1, т. 3 и ал. 2, кандидатстващ за финансово
подпомагане за придобиване на професионална квалификация, се отнася за специфично
обучение по смисъла на чл. 38 от Регламент
№ 800/2008 и съдържа информация за:“.
§ 41. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено от
него длъжностно лице съгласува представения
проект за специфично обучение, като изисква
писмено становище от:
1. министъра на образованието, младежта
и науката, когато се предвижда придобиване
на професионална квалификация не само за
изпълнението на инвестиционния проект и
се издава документът по чл. 44, т. 7;
2. изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта за оценка на съответствието
на представения проект за обучение с изискванията на Регламент № 800/2008 и във
връзка с последващия контрол на договора
за изпълнението на проекта за обучение и
задълженията на инвеститора, свързани със
заетостта.
(2) Становищата по ал. 1 се представят в
срок 14 дни след датата на получаването на
проекта за обучение.
(3) Материалите се считат за съгласувани
без бележки, когато в срока по ал. 2 не е
получено становище.“
§ 42. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. разходи за одит на изпълнявания проект,
които не могат да надвишават един процент от
приемливите разходи по проекта за обучение.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на средствата за финансово
подпомагане по този раздел не може да надхвърля 25 на сто от приемливите разходи за
специфично обучение във връзка с чл. 39, т. 2,
буква „а“ от Регламент 800/2008.“
3. В ал. 4 след думите „по ал. 3“ думите
„т. 1 и 2“ се заличават.
§ 43. В чл. 48 след думите „проект за
обучение“ се поставя запетая и се добавя
„получени по реда на тази глава и по линия
на финансиране с други държавни ресурси
или ресурси на Общността“.
§ 44. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „приема“ се добавя
„и средствата се отпускат“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Средствата се отпускат при кумулативното изпълнение на следните условия:
1. при изпълнение на не по-малко от 50
на сто от определения минимален размер
на инвестицията за издаване на съответния
сертификат за клас инвестиция;
2. за възстановяване на изразходваните
средства за извършено обучение на не по-малко
от 50 лица съгласно проекта за обучение по
чл. 44 и сключения/те договор/и по чл. 50.“
§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с решение“ се добавя
„одобрява проектите на договори и“.
2. В ал. 3 в основния текст накрая се добавя
„всички изисквания на ЗНИ по отношение на
инвестиционния проект и инвеститора, както
и условията и изискванията за предоставяне
на финансови средства по схемата за държавна
помощ за обучение:“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Образци на договори по ал. 1 се оповестяват на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
въз основа на одобрени от Министерския съвет
договори за отпускане на средства.“
§ 46. В чл. 51 накрая се добавя „или съгласно договора по чл. 50“.
§ 47. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Контролът по изпълнението
на договора/ите по чл. 50 се осъществява от:
1. упълномощено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностно
лице по чл. 69 по отношение на инвестиционния проект;
2. упълномощено от министъра на труда
и социалната политика длъжностно лице по
отношение на изпълнението на проекта за
обучение и изпълнението на параметрите
на инвестиционния проект, свързани със
заетостта.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощеното от него
длъжностно лице по ал. 1 поддържа регистъра
по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавните помощи за предоставяните по реда на тази глава
средства за финансово подпомагане и архива
с цялата информация за период 10 години от
датата на предоставяне на финансирането.“
§ 48. В чл. 53, ал. 2 накрая се добавя „от
Регламент № 800/2008“.
§ 49. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „с изключение на
малките и средните предприятия и при сливания на дружества“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заменят с
„по ал. 2“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Приемливи са разходите за придобиване
на материални активи, които:

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

1. се използват изключително в предприятието – получател на помощта;
2. са закупени от трети лица при пазарни
условия, като купувачът не се намира в положение да упражнява контрол върху продавача по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО)
№ 139/2004 на Съвета относно контрола върху
концентрациите между предприятията (ОВ,
L 24 от 29.01.2004 г.), или обратно;
3. са включени в активите на предприятието и остават в предприятието – получател
на регионална помощ, за срок най-малко
5 години или при МСП – за срок най-малко
3 години;
4. са нови.
(6) В транспортния сектор разходите за
транспортните средства и съоръжения не са
приемливи активи.“
§ 50. В чл. 60 ал. 3 се изменя така:
„(3) Индивидуалното уведомяване на комисията по ал. 1 се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и т у ризма
или от упълномощено от него длъжностно
лице по чл. 69, т. 1 или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта.
Уведомяването се извършва по реда на чл. 7
от Закона за държавните помощи.“
§ 51. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „агенцията“ се добавя
„или друг орган на изпълнителната власт“.
2. В ал. 3 думите „длъжностно лице“ се
заменят с „лице или друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта“ и думите
„чл. 12, ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 3“.
3. В ал. 5 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Компетентният орган по ал. 3“.
§ 52. Създава се глава осма:
„ Г л а в а

о с м а

ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
Чл. 62. (1) Приоритетните инвестиционни
проекти по чл. 22е, ал. 1 ЗНИ се изпълняват
във всички икономически дейности в съответствие с чл. 2, ал. 2, т. 3 и ал. 5 – 6.
(2) Класификацията на икономически дейности по ал. 1 и произвежданите продукти
в резултат на инвестицията се определят по
реда на чл. 2, ал. 3 и 4.
(3) Приоритетните инвестиционни проекти
по ал. 1 и кандидатите инвеститори трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. инвестицията, която отговаря на условията по чл. 12 ЗНИ, в един обект по смисъла на
§ 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗНИ
да е с минимален размер съгласно определените в чл. 63, като се отчитат възможностите
за намаляване размера на инвестицията до
50 на сто при условията по чл. 64;
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2. да създават и поддържат заетост, пряко
създадена от инвестиционния проект в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ, с минимален
брой на заетите лица, определен по чл. 64,
ал. 1 – 4;
3. да отговарят на специфичните изисквания, отнасящи се към инвестиционните
проекти за индустриалните зони и технологичните паркове;
4. кандидатите – инвеститори на приоритетните проекти, трябва да отговарят на
условията на по чл. 13 – 13а ЗНИ и да представят документите при условията и по реда
на глава втора, раздели първи и втори, като
удостоверяват и изискванията, определени
по тази глава;
5. за прилагането на мерките за насърчаване на инвестиционните проекти да бъдат
изпълнени всичк и услови я за доп устима
държавна помощ по схемата за обучение и
схемата за регионална помощ в съответствие
с изискванията на Регламент 800/2008.
Чл. 63. (1) Минималният размер на инвестициите в един обект е 100 млн. лв. с
изключение на случаите по ал. 2 – 5.
(2) Минималният размер на инвестициите
в един обект е 50 млн. лв. в случаите, когато приоритетният инвестиционен проект се
осъществява:
1. в административните граници на общини,
които за предходната година преди текущата
имат равнище на безработица, равно или повисоко от средното за страната, определени
по списъка съгласно чл. 3, ал. 8;
2. във високотехнологичните дейности от
преработващата промишленост, определени
по чл. 3, ал. 5.
(3) Минималният размер на инвестициите
е 20 млн. лв. в един обект във високотехнологичните и базирани на знания услуги по
чл. 3, ал. 6.
(4) Минималният размер на инвестициите
в един обект за приоритетен инвестиционен
проект за изграждане на индустриална зона
и развитието є в индустриален парк чрез
привличане на инвестиции е 70 млн. лв., като:
1. в размера на инвестициите се включват:
а) инвестиции в преработващата промишленост с обща сума, не по-малка от 40 на сто
от определения минимален размер;
б) инвестиции за земя и техническа инфраструктура за изграждането на индустриалната
зона; допустими са и разходи по разчистване
и подготовка на строителната площадка в
случай на неизползвани стари сгради или
незавършено строителство или екологични
замърсявания, или за изравняване на терена;
в) допустими са и инвестиции във високотехнологичните и базирани на знания услуги
по ал. 3;
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г) други, които могат да допълват до минималния размер на инвестициите, в размер
не повече от 10 на сто от определения минимален размер;
2. при определянето на инвестициите в
икономическите дейности и тяхното съчетаване за изграждане на индустриална зона и
развитието є в индустриален парк се вземат
предвид и изискванията за устройство на
производствени територии, означена като
„чисто производствена“ или като „предимно
производствена“ по реда на чл. 24 и 25 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение
№ 653 на Върховния административен съд от
2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от
2005 г.; Решение № 7028 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 41 от 2008 г.), съгласно § 1,
т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗНИ.
(5) Минималният размер на инвестициите
в един обект за приоритетните инвестиционни
проекти за изграждане на технологичен парк
е 30 млн. лв., като:
1. в размера на инвестициите се включват:
а) най-малко 30 на сто инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в
информационните технологии и услуги, в образование и хуманно здравеопазване по чл. 3,
ал. 6, за трансфер на технологии и иновации;
б) инвестиции в стартиращи иновативни
предприятия в производствената сфера в икономическите дейности в секторите с код С, D,
Е, както и за другите икономически дейности
от сектора с код J – „Професионални дейности
и научни изследвания“; код M – „Създаване и
разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“, определени като
високотехнологични и интензивно базирани
на знания услуги;
в) инвестиции за земя, сгради и техническа инфраструктура за изграждането на
технологичния парк; допустими са и разходи
по разчистване и подготовка на строителната
площадка в случай на неизползвани стари
сгради или незавършено строителство или
екологични замърсявания или изравняване
на терена;
2. при определянето на инвестициите в
икономическите дейности и тяхното съчетаване за изграждане на технологичен парк се
вземат предвид и изискванията за устройство
на територии от разновидност „високотехнологична производствена зона“ (технологични
паркове и др. п.) по реда на чл. 26 на Наредба
№ 7 от 2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии
и устройствени зони съгласно § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на ЗНИ.
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(6) Когато инвестицията за даден приоритетен проект попада едновременно в случаите по ал. 2 – 5, инвеститорът има право да
избере по-благоприятния за него вариант за
минимален размер на инвестицията, като се
изпълняват и другите условия по чл. 64.
Чл. 64. (1) Приоритетните инвестиционни
проекти следва да създават и поддържат заетост, като минималният среден годишен брой
заети лица, считано от датата на завършването
на инвестицията, е:
1. двеста заети по чл. 63, ал. 1;
2. сто заети за инвестиции в общините
с висока безработица, високотехнологични
производства и изграждане на индустриални
зони по чл. 63, ал. 2 и 4;
3. петдесет заети във високотехнологичните
и интензивно базираните на знания услуги и
за технологичните паркове по чл. 63, ал. 3 и 5.
(2) В случаите, когато инвестиционният
проект предвижда по-голяма заетост от посочената по ал. 1, т. 1 и 2, за всеки 100 заети
изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто. В този случай
размерът на инвестицията не може да бъде
по-малък от 50 на сто от определения минимален размер за тези проекти.
(3) В случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от
посочената по ал. 1, т. 3 и ал. 5, за всеки
50 заети изискуемият минимален размер на
инвестицията се намалява с 10 на сто. В този
случай размерът на инвестицията не може да
бъде по-малък от 50 на сто от определения
минимален размер за тези проекти.
(4) Създадената заетост да се поддържа
за срок 5 години за големи предприятия и
технологични паркове и 3 години за малки
и средни предприятия считано от датата на
осъществяването на инвестиционния проект.
(5) Не се прилага изискването на ал. 1 и
4 за заетостта в случаите, когато се създава
заетост за най-малко една година, определена като среден годишен брой заети лица за
тригодишния срок за изпълнение на проекта,
считано от датата на издаването на сертификата, и:
1. инвестицията е с минимален размер
100 млн. лв. и създава повече от 300 нови
работни места;
2. инвестицията е с минимален размер
50 млн. лв., създава повече от 150 нови работни места и се изпълнява изцяло в административните граници на общини по списъка
съгласно чл. 3, ал. 8.
(6) В случаите, когато инвестиционният
проект предвижда по-голяма заетост от посочената по ал. 5, за всеки 100 заети изискуемият минимален размер на инвестицията се
намалява с 10 на сто. В този случай размерът
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на инвестицията не може да бъде по-малък от
50 на сто от определения минимален размер
за тези проекти.
Чл. 65. (1) Заявителят – инвеститор, който
кандидатства за издаване на сертификат за
приоритетен инвестиционен проект, представя
в Българската агенция за инвестиции всички
документи съгласно условията и реда на глава втора, като удостоверява и изискванията,
определени по ал. 2 – 5.
(2) Право да кандидатстват за изграждане
и развитие на технологичен парк или за изграждане и развитие на индустриална зона
в индустриален парк има заявител, който е
обединение от минимум две лица, които са
пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта и не действат в качеството
на посредници.
(3) В обединението по ал. 2 за изграждане
и развитие на технологичен парк се включва
задължително поне едно от изброените подолу лица:
1. български висши училища, получили
последна валидна оценка при институционална
акредитация не по-ниска от „добра“, съгласно
глава десета от Закона за висшето образование
или чуждестранни висши училища;
2. Българската академия на науките и
нейни институти и звена;
3. Селскостопанската академия и институти към нея;
4. чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски
институти по чл. 60 от Закона за администрацията;
5. чуждестранни или български научни
организации по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване
на научните изследвания.
(4) В обединението по ал. 2 могат да се
включат и заинтересуваните органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или еднолични
дружества с държавно или общинско участие
в капитала.
(5) Обединенията по ал. 2 представят към
заявлението за кандидатстване документ,
у дос т оверя ва щ с ъ зда ва не т о на обед и нение – договор за дружество съгласно чл. 357
от Закона за задълженията и договорите,
дружествен договор, устав или друг приложим учредителен документ, упоменаващ
целите на създаденото обединение, правата
и задълженията на участниците във връзка с
изпълнението на дейностите, предлагани по
проекта, включително правата на собственост
върху резултатите и ползите от проекта.
(6) Всеки участник в обединението по ал. 2
трябва да осигури продължаване дейността
на обединението за срок, не по-кратък от
5 години след приключване изпълнението
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на проекта, като посоченото обстоятелство
следва да бъде изрично уредено в приложимия
учредителен документ по ал. 5.
(7) В обединението по ал. 2 за изграждане и
развитие на индустриална зона в индустриален
парк се включва задължително лице, което
осъществява инвестиции в преработващата
промишленост.
Чл. 66. (1) Приоритетните инвестиционни
проекти могат да се насърчават с пакет от
мерки по чл. 22е, ал. 2 ЗНИ, които включват:
1. съкратени срокове за административно
обслужване по реда на чл. 21 ЗНИ;
2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект при условията и по реда
на чл. 22 ЗНИ и глава трета от правилника;
3. придобиване право на собственост или
ограничени вещни права върху имоти без
търг или конкурс, вк лючително на цени,
по-ниски от пазарните – по данъчна оценка,
както и освобождаване от държавни такси при
промяна на предназначението на земята при
условията и по реда на чл. 22а ЗНИ и глави
четвърта и седма от правилника;
4. финансово подпомагане за изграждане
елементи на техническата инфраструктура
по реда на чл. 22б ЗНИ и глава пета от правилника;
5. финансово подпомагане за обучение за
придобиване на професионална квалификация, включително на стажанти от висшите
училища в страната, заели новите работни
места, свързани с инвестициите по реда на
чл. 22в ЗНИ и глава шеста от правилника;
6. институционална подкрепа по чл. 22ж,
ал. 1 ЗНИ, като се създава меж дуведомствената работна група за административно
подпомагане на приоритетен инвестиционен
проект за срока на действие на сертификата
в състав, определен с решението на Министерския съвет по чл. 68, ал. 3;
7. публично-частно партньорство с областите и общините, с висши училища и други
организации от академичната общност, както
и с еднолични дружества с държавно или
общинско участие или с бюджетни предприятия, които могат да бъдат и съучредители
за образуване на търговско дружество, по
смисъла на чл. 22ж, ал. 2 ЗНИ при изпълнение на изискванията по тази глава и – когато
са приложими – глави четвърта и седма от
правилника;
8. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни инвестиционни
проекти във връзка с чл. 22е, ал. 2, т. 1, буква
„б“ ЗНИ в следните случаи и при следните
условия:
а) до 50 на сто максимален интензитет
на помощта за инвестиции в образование и
научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по
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КИД 2008) при изпълнение на не по малко от
25 на сто от определения минимален размер
на инвестицията за приоритетните проекти
по чл. 63, ал. 3 или 5 и в срок до третата година от започването на работата/дейността
по инвестиционния проект;
б) до 10 на сто максимален интензитет на
помощта за инвестиции в преработващата
промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и
ал. 5 и 6 при изпълнение на не по-малко от
50 на сто от определения минимален размер
на инвестицията за приоритетните проекти
по чл. 63, ал. 1 и 2 или 4 и в срок до третата
година от започването на работата/дейността
по инвестиционния проект;
в) интензитетът на помощта, предоставяна
по букви „а“ и „б“, се изчислява като процент
от приемливите разходи за материални и нематериални активи по чл. 54 за инвестицията
в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 5
от Регламент 800/2008;
г) изпълнение на всички други условия
за предоставяне на регионална помощ по
реда на глави първа и седма от правилника
в съответствие с изискванията на Регламент
800/2008.
(2) При участие на български юридически
лица по ал. 1, т. 7, които са еднолични дружества с държавно или общинско участие или
бюджетните предприятия по чл. 22ж, ал. 2
ЗНИ, се иска предварителното съгласие на
собственика на капитала или решение на съответния компетентен орган в съответствие
с приложимото законодателство.
(3) Министерският съвет определя приоритетните инвестиционни проекти и мерките
по ал. 1, с които се насърчават, с решението
за одобряването на меморандума или споразумението по реда на чл. 67.
(4) Средствата от републиканския бюджет,
необходими за прилагането на мерките по
ал. 1, се предвиждат ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България
въз основа на одобрените от Министерският
съвет меморандуми/споразумения.
(5) По предложение на минист ъра на
икономиката, енергетиката и туризма Министерският съвет може да отпуска средства
за прилагане на финансовите мерки за насърчаване на приоритетните инвестиционни
проекти по ал. 1, т. 4, 5 и 8 съгласно одобрения
меморандум или споразумението по чл. 67.
(6) Финансовите средства по ал. 5 се предоставят в рамките на годишно планираните
средства за прилагане на финансовите мерки
по чл. 15, ал. 3 ЗНИ след провеждане на конкурсната процедура при условията и по реда
на чл. 35 и 43, като в методологията по чл. 35,
ал. 4 се включват и случаите по ал. 1, т. 8 с
количествено измерими критерии.
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(7) Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават и по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, Закона
за данък върху добавената стойност и Закона
за насърчаване на заетостта, ако отговарят
на предвидените в тях условия.
Чл. 67. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма внася в Министерския
съвет предложение за одобряване на меморандум или споразумение за разбирателство
между правителството на Република България
и инвеститора – кандидат за изпълнение на
приоритетен инвестиционен проект.
(2) Меморандумът или споразумението по
ал. 1 съдържа:
1. страни и предмет на меморандума/
споразумението;
2. наименование на инвестиционния проект;
3. основни права и задължения;
4. вид и размер на инвестицията;
5. срок за изпълнение на инвестиционния
проект и срок за поддържане на инвестицията;
6. описание на мерките за насърчаване на
инвестицията;
7. размер и параметри на имота по чл. 66,
ал. 1, т. 3 с индикативни стойности на размера на държавната помощ съгласно глава
четвърта, когато е приложима регионална
помощ, в съответствие с изискванията на
Регламент 800/2008;
8. индикативни срок и параметри на проекта за изграждане на инфраструктурата и
предоставяне на средствата;
9. индикативни срок и параметри на проекта за специфично обучение за придобиване
на професионална квалификация на не помалко от 50 лица, включително стажанти от
висшите училища, и индикативен срок за
предоставяне на средствата при изпълнение
на всички изисквания за държавна помощ за
обучение съгласно глава шеста;
10. индикативни стойности за финансовото
подпомагане по чл. 66, ал. 1, т. 8, реда и начина за отпускане на финансови средства при
изпълнение на всички изисквания на схемата
за регионална помощ по реда на правилника;
11. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията;
12. начин на отчитане изпълнението на
инвестиционния проект;
13. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията;
14. контрол по изпълнението на задължения;
15. начини за уреждане на споровете между
страните;
16. основания за предсрочно прекратяване
и правата на изправната страна;
17. други елементи, по които е постигнато
съгласие между страните.
(3) Неразделна част от меморандума/споразумението по ал. 2 са:
1. инвестиционният проект;
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2. проект/и на договор/и като основа за
водене на преговори между страните, ако е
предложен от страните по него.
(4) Образци на проекти на меморандум,
споразумение или договори се оповестяват
на интернет страниците на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма и
на агенцията.
Чл. 68. (1) Въз основа на одобрения с решение на Министерския съвет меморандум
или споразумение се издава сертификат за
приоритетен инвестиционен проект, който
включва реквизитите по чл. 16, ал. 2.
(2) Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
друго/и оправомощено/и лице/а, включително
областен управител или кмет, представляващ
организация от академичната общност за
технологични паркове, съгласно решението
на Министерския съвет по ал. 1.
(3) При заявена мярка за институционалната подкрепа по чл. 66, ал. 1, т. 6 с решението на Министерския съвет се утвърждава и
заповедта за състава на междуведомствената
работна група с конкретните лица от централната и териториалната изпълнителна
власт по местонахождение на инвестицията,
от академичната общност, включително юридически лица с нестопанска цел, учредени и
регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В
случай на изграждане на технологичен парк
юридически лица по ЗЮЛНЦ са с основна
дейност в областта на развитие на науката,
техниката и технологиите.“
§ 53. Създава се глава девета:
„ Г л а в а

д е в е т а

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Чл. 69. Контролът по изпълнение на инвестиционните проекти, получили сертификат за
клас А и клас Б инвестиция, се извършва от:
1. министъра на икономиката, енергетиката
и туризма или от упълномощен от него второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към него или друг орган на изпълнителната
власт, предоставящ помощта;
2. упълномощено от министъра на труда
и социалната политика длъжностно лице по
отношение на изпълнението на проекта за
обучението и изпълнението на параметрите
на инвестиционния проект, свързани със
заетостта.
Чл. 70. Контролът по изпълнението на
приоритетните инвестиционни проекти се
извършва от:
1. определения с решение на Министерския
съвет орган, или
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2. министъра на икономиката, енергетиката
и туризма или упълномощен от него второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към него или друг орган на изпълнителната
власт, предоставящ помощта;
3. упълномощено от министъра на труда
и социалната политика лице по отношение
на изпълнението на проекта за обучението и
изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.“
§ 54. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създават т. 12 – 17:
„12. „Органи на изпълнителната власт“,
„централни и териториални органи на изпълнителната власт“ са определените в чл. 19 от
Закона за администрацията.
13. „Административен орган“ е органът,
който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на
административни правомощия, овластен въз
основа на закон по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс.
14. „Инвеститор“ е всяко физическо лице
или организация, която кандидатства за получаване на сертификат за клас инвестиция
или осъществява проект, получил сертификат
за клас инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
15. „Организация“ е юридическо лице или
сдружение на юридически или физически лица,
което е организационно обособено, по смисъла
на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на
Административнопроцесуалния кодекс.
16. „Средният годишен брой заети лица“
се определя съгласно методологията на Националния статистически институт.
17. За изчисляване на държавна помощ,
платима на няколко вноски, помощта следва
да бъде сконтирана до нейната стойност към
момента на предоставянето при използване
на референтния лихвен процент, използван
за нуждите на държавните помощи. Действащият референтен лихвен процент за нуждите на държавните помощи е посочен на
електронен адрес:http://www.stateaid-bg.com/
finance/opencms/finance/eu_normi/drugi/index.
html. Съгласно методологията за определяне
на референтния лихвен процент в „Съобщение на Комисията относно преразглеждане
на метода за определяне на референтните и
сконтови лихвени проценти“ (ОВ, С 14/02,
19.01.2008), за да се отчетат значителните и
резките промени, се прави периодична актуализация.“
2. В § 2а:
а) в т. 2, буква „а“ думите в скобите се
заличават;
б) създават се т. 5 и 6:
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„5. дейностите във въгледобивния сектор са
определените съгласно Регламент на Съвета
№ (ЕО) 1407/2002 съгласно съображение 13 от
Преамбюла на Регламент № 800/2008;
6. дейностите и продуктите на „корабостроителния сектор“ са определените в Рамката
на държавните помощи за корабостроенето
(ОВ, C 317/2003) съгласно съображение 14 от
Преамбюла на Регламент № 800/2008.“
§ 55. В § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби т. 2 се изменя така:
„2. да са изпълнени изискванията на Регламент № 800/2008 по отношение на схема за
регионална помощ за предоставяне на помощ
и условията по глава седма, или“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 56. Инвеститори, получили сертификат
за инвестиция клас А или клас Б по досегашния ред, могат за срока на действие на
издадения им сертификат да прилагат минималните размери на инвестицията за проекти
в икономическите дейности, регламентирани
с постановлението.
§ 57. След влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя информация за
измененията относно регионалната помощ по
схема № Х426/2009 и помощ за обучение по
схема № Х427/2009, съобщени на Европейската
комисия по реда и в срока по чл. 9 от Закона
за държавните помощи, във връзка с чл. 9 от
Регламент № 800/2008.
§ 58. В срок до 3 месеца от влизането в
сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава
актуализирана методология по чл. 35, ал. 4
с оценъчната процедура за приоритетните
инвестиционни проекти съгласно чл. 66, ал. 6.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 3 АВГУСТ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по околна среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна
среда.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 63 на
Министерския съвет от 2000 г. за приемане
на Устройствен правилник на Изпълнителна-
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та агенция по околна среда (обн., ДВ, бр. 36
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 и 99 от 2002 г.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 31 от 2004 г., бр. 48 от
2005 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 95
от 2008 г. и бр. 42 и 94 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Изпълнителната агенция по околна среда
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителната агенция по околна
среда, наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенци я по
околна среда е администрация към министъра
на околната среда и водите за осъществяване
прилагането на изискванията на законодателството и нормативната уредба, свързани с
околната среда, в т.ч. ръководство на Националната система за мониторинг на околната
среда (НСМОС).
(2) Изпълнителната агенция по околна
среда е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на околната среда и
водите, със седалище София.
Чл. 3. (1) По бюджета на агенцията постъпват приходи от:
1. предоставяне на услуги в областта на
информационното обслужване съгласно изискванията на законодателството за достъп
до екологична информация;
2. предоставяне на услуги в областта на
лабораторните изпитвания;
3. такси по разрешителни режими;
4. отдаване под наем на недвижими имоти
и движими вещи;
5. дарения и помощи;
6. участие в проекти.
(2) От бюджета на агенцията се извършват
разходи за:
1. текуща издръжка на агенцията;
2. ремонтни работи на материалната база,
управлявана от агенцията;
3. закупуване на дълготрайни активи;
4. застраховане на недвижими имоти и
движими вещи, предоставени на агенцията;
5. други разходи, свързани с дейността на
агенцията.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Раздел І
Общи положения
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор
се сключва, изменя се и се прекратява от
министъра на околната среда и водите след
проведен конкурс и след съгласуване с министър-председателя.
(3) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага
от обща и специализирана администрация,
както и от дирекционен съвет и експертен
екологичен съвет.
Раздел ІІ
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор ръководи, организира и контролира цялостната
дейност на агенцията.
(2) В изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор:
1. ръководи и представлява агенцията пред
всички държавни органи, физически или
юридически лица в страната и в чужбина;
2. ръководи функционирането и развитието на НСМОС, включително лабораторноаналитичното, материално-техническото и
информационно-програмното осигуряване;
3. ръководи съветите по чл. 4, ал. 3;
4. отговаря за връзките на агенцията като
национален референтен център на Европейската агенция по околна среда;
5. ръководи създаването, поддържането
и усъвършенстването на специа лизирани
регистри;
6. организира разработването на методики
и нормативни актове за мониторинг, контрол
и оценка на компонентите на околната среда
и на факторите, които въздействат върху тях;
7. организира разработването и усъвършенстването на стандарти за лабораторноаналитичната дейност на агенцията;
8. организира извършването на националните инвентаризации на емисии във въздуха
и водите;
9. организира разработването и издаването
на информационни бюлетини и справки;
10. участва в разработването на стратегии,
планове и програми за опазване на околната
среда;
11. утвърждава длъжностното разписание
и определя индивидуалния размер на възнагражденията и други стимули в съответствие
с изискванията на нормативните актове;
12. управлява средствата на агенцията съгласно изискванията на нормативните актове;
13. отчита дейността на агенцията с ежегоден доклад до министъра на околната среда
и водите;
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14. изготвя ежегоден доклад за състоянието на системата за финансово управление
и контрол в агенцията, който представя на
министъра на околната среда и водите;
15. възлага обществени поръчки в рамките
на своята компетентност;
16. издава заповеди;
17. издава актове за възникване, изменяне и
прекратяване на служебните правоотношения
с държавните служители в агенцията;
18. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение;
19. сключва договори, необходими за осъществяване дейността на агенцията, съобразно
своите правомощия;
20. командирова служителите на агенцията
в страната и в чужбина;
21. назначава дисциплинарен съвет на
агенцията и налага дисциплинарни наказания
на назначените от него служители;
22. в законоустановените случаи със заповед делегира правомощия на длъжностни
лица от агенцията;
23. изпълнява и други функции и задачи,
определени с нормативните актове или възложени му от министъра на околната среда
и водите.
(3) Изпълнителният директор може да
възложи на главния секретар отделни свои
правомощия с писмена заповед.
(4) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен
от него с писмена заповед за всеки конкретен
случай ръководен служител на агенцията.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Агенцията е структурирана в
обща и специализирана администрация и
финансов контрольор.
(2) Числеността на отделните административни звена в агенцията е посочена в
приложение № 1.
Чл. 7. (1) Общата администрация се състои от две дирекции, а специализираната
администрация – от една главна дирекция
и две дирекции.
(2) Главната дирекция има териториални
звена – регионални лаборатории, посочени в
приложение № 2.
(3) Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор
и на специализираната администрация.
(4) Специализираната администрация осъществява информац ионни, регулиращи, координиращи и контролни функции съобразно
правомощията на изпълнителния директор
по чл. 5.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Административното ръководство
на общата и специализираната администрация се осъществява от главния секретар на
агенцията.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира дейността на администрацията
за точното спазване на нормативните актове
и законните разпореждания на изпълнителния директор.
(3) Главният секретар отговаря за:
1. административното и правното обслужване;
2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните задачи на администрацията;
3. дейността по управление на човешките
ресурси;
4. управлението на собствеността;
5. финансово-стопанската дейност;
6. информационното обслужване;
7. връзките с обществеността и международното сътрудничество.
(4) Главният секретар е лице с висше образование по специалността „Право“ или по
специалност от професионално направление
„Икономика“.
(5) Главният секретар се назначава от
изпълнителния директор.
Чл. 9. (1) Главният секретар:
1. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
2. осигурява, организира и контролира
дейността по предоставянето на информация
на граждани, юридически лица и органите на
държавната власт;
3. отчита дейността си пред изпълнителния
директор на агенцията;
4. контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали
за конфликт на интереси и други нарушения
на служебните задължения, като осъществява
контрол по спазването на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
5. координира и подпомага изготвянето
на годишни планове и отчети на агенцията
и ежегодния доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол
в агенцията;
6. организира дейностите, свързани със
стопанисването, управлението и функционирането на предоставените на агенцията
технически средства;
7. изготвя проекта на бюджетна сметка на
агенцията в частта є относно средствата, необходими за административното осигуряване
на дейността на агенцията;
8. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите
и материалните средства, предоставени на
агенцията;
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9. контролира работата с документите на
агенцията, тяхното съхраняване и опазването
на служебната тайна;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
11. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от изпълнителния директор
на агенцията.
(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от ръководен
служител, определен за всеки отделен случай с
писмена заповед на изпълнителния директор.
Раздел IIІ
Финансов контрольор
Чл. 10. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения и действия на
агенцията, свързани с финансовата є дейност,
съгласно вътрешни правила за предварителен
контрол.
(2) При осъществяването на предварителни я контрол финансови ят контрольор
изразява мнение за законосъобразността на
предстоящите решения и действия, свързани
с финансовата дейност на агенцията.
Чл. 11. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 12. Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция „А дминистративно-правно
обслужване, финансово-стопанска дейност,
човешки ресурси, канцелария и управление
на собствеността“;
2. дирекция „Информационно обслужване
и технологии, международно сътрудничество
и връзки с обществеността“.
Чл. 13. Дирекция „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност,
човешки ресурси, канцелария и управление
на собствеността“ осъществява функции по:
1. правно обслужване, в т. ч. процесуално
представителство в производства, по които
агенцията е страна, законосъобразно съставяне
на актове по Кодекса на труда и Закона за
държавния служител, договори, споразумения
и други правни актове, правно-техническо
оформяне на проекти на нормативни актове,
разработени от дирекциите на специализираната администрация, подготовка и провеждане
на процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки и Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки;
2. финансово обслужване на структурните
звена от специализираната администрация,
извършващи финансово управление, контрол
над разходването на бюджетните средства
и над активите на агенцията, включително
активите є от собствени средства;
3. организация и осъществяване на касовите
разплащания и на счетоводната отчетност на
приходите и разходите на агенцията в съот-
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ветствие със Сметкоплана на бюджетните
предприятия и Единната бюджетна класификация; изготвяне на периодични и годишни
финансови отчети за касовото изпълнение на
бюджета и отчети за степента на изпълнение
на политиките и програмите от програмния
бюджет; организация и провеждане на инвентаризации на активите и пасивите с цел
достоверното им представяне във финансовите
отчети на агенцията;
4. кадрово обслужване, документиране на
трудовите и служебните правоотношения и
дейност, свързана с човешките ресурси;
5. деловодно обслужване, в т. ч. обработка на входящите и изходящите документи и
на вътрешната поща, и контрол за срочното
изпълнение на задачите, произтичащи от
резолюции на ръководния персонал;
6. осигуряване на ведомствена охрана,
пропускателен режим, планиране и организиране на строително-монтажни работи,
материално-техническо снабдяване, хигиенно
и транспортно обслужване, организиране сервиза на техническите средства за контрол на
околната среда, осигуряване и поддържане на
техниката за безопасност в акредитираните
лаборатории на агенцията.
Чл. 14. Дирекция „Информационно обслужване и технологии, международно сът
рудничество и връзки с обществеността“:
1. извършва програмно-информационно
осигуряване на НСМОС;
2. разработва, поддържа и развива информационни системи и специализирани регистри
по компоненти и фактори на околната среда;
3. разработва географски информационни
системи и изготвя тематични карти и диаграми за визуализиране състоянието на околната
среда по компоненти;
4. извършва информационна поддръжка
на комуникационния възел от телематичната
мрежа (EIONET) на Европейската агенция по
околна среда (ЕАОС);
5. осигурява технически и базови програмни
средства за функциониране на информационните системи;
6. организира експлоатацията и поддръжката на компютърната техника, комуникационните средства и системния софтуер;
7. ръководи дейностите и следи за прилагането на стандартите и правилата, свързани
с постигане на мрежова и информационна
сигурност;
8. планира и координира международното
сътрудничество на агенцията и я представя в
международен аспект;
9. координира на национално ниво връзките с ЕАОС;
10. координира проучването на източници
на международно финансиране;
11. осъществява контрол по разработването,
подготовката и изпълнението на проекти с
международно участие и/или финансиране;
12. организира и осъществява връзките
с обществеността и средствата за масово
осведомяване;
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13. организира, поддържа и осиг у рява
дост ъп до информационни я цент ър и до
специализираната библиотека на агенцията;
14. организира разпространението на периодичните бюлетини и Националния доклад
за състоянието на околната среда;
15. отговаря за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена
информация.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 15. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и две
дирекции:
1. Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ с териториални звена – регионални лаборатории със статут на отдели, които
са подчинени функционално и методически
на главната дирекция;
2. дирекция „Мониторинг и оценка на
околната среда“;
3. дирекция „Разрешителни режими“.
Чл. 16. Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“:
1. извършва лабораторно-аналитична дейност, свързана с набиране и анализ на проби
от околната среда, за осигуряване дейността
на НСМОС по заявка от басейновите дирекции за управление на водите, регионалните
инспекции по околната среда и водите, вън
шни клиенти, както и по сигнали и жалби на
граждани, правителствени и неправителствени
организации, както следва:
а) анализи, свързани със:
аа) качеството на атмосферния въздух;
бб) качеството на повърхностни, подземни,
отпадъчни, питейни и минерални води;
вв) качеството на почвите;
гг) охарактеризирането на отпадъците;
б) осъществяване на контрол върху освобождаването на генетично модифицирани
организми (ГМО) в околната среда чрез анализ
на проби от растения, почви и води;
в) изграждане и функциониране на системата за контрол на качеството на въздуха и
за провеждане на измервания на емисии от
неподвижни източници;
г) контролиране на радиационната обстановка в страната и анализиране съдържанието
на естествени и техногенни радионуклеиди в
компонентите на околната среда;
д) измерване еквивалентното ниво на шума;
2. оказва методическа помощ и контролира качеството на анализите в регионалните
лаборатории, организира и провежда периодични курсове и семинари за експертите от
главната дирекция;
3. участва в разработването, хармонизирането и прилагането на стандартизационни
документи в съответствие с изискванията на
европейското законодателство в областта на
контрола на околната среда;
4. участва в междулабораторни сравнителни
изпитвания на национално, европейско и международно ниво с цел осигуряване и контрол
на качеството на извършваните анализи;
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5. осигурява и контролира качеството на
данните, получавани при измерванията по
отделните компоненти на околната среда;
6. изготвя комплексната документация във
връзка с процедурите по акредитирането и
преакредитирането на лабораториите в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/
IEC 17025:2006;
7. изготвя технически спецификации и
участва при провеждането на процедури за
възлагане на обществени поръчки, свързани
със снабдяването на агенцията с химикали,
стъклария, консумативи, сертифицирани стандартни материали, апаратура и др.;
8. участва в изпълнението на международни
програми и проекти;
9. участва в разработването на проекти на
нормативни актове.
Чл. 17. Дирекция „Мониторинг и оценка
на околната среда“:
1. администрира НСМОС;
2. администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
гама-фона в Република България и автоматизираната система за радиационен мониторинг
на река Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“;
3. извършва анализи и оценки на състоянието на околната среда по компоненти и
фактори;
4. разработва и прилага индикатори и
методологии за оценка на състоянието и
въздействието върху околната среда;
5. изготвя национално представителна информация за състоянието на околната среда
и природните ресурси чрез:
а) ежедневен бюлетин за качеството на
атмосферния въздух в страната;
б) ежедневен бюлетин за състоянието на
радиационната обстановка в страната;
в) тримесечен бюлетин за състоянието на
околната среда в Република България;
г) ежегоден Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в
Република България;
6. извършва инвентаризация на емисии
на парникови газове и вредни вещества във
въздуха съгласно изискванията на Рамкова
конвенция на ООН по изменение на климата
и Конвенция за трансгранично замърсяване
на въздуха на далечни разстояния;
7. създава, обработва и докладва информация до ЕАОС и други международни институции;
8. създава, обработва и предоставя в определен формат информация по компетентност
във връзка с изпълнението на задължения за
докладване пред Европейската комисия по
прилагане на европейското право в областта
на околната среда;
9. разработва, поддържа и развива специализирани регистри по компоненти и фактори
на околната среда;
10. извършва на национално ниво анализ
на качеството и оценка на данните от мониторинга на водите, включително от мониторинга
на морската околна среда;
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11. извършва инвентаризация на емисиите,
заустванията и загубите на всички приоритетни вещества и замърсители в изпълнение
на изискванията на Директива 2008/105/ЕО
на Съвета;
12. организира функционирането на информационната система за водите на нацио
нално ниво;
13. събира, анализира и предоставя данни за отпадъци на национално ниво, в т.ч.
информация за управлението на масово разпространени отпадъци;
14. извършва дейности по калибриране на
средства за измерване за контрол на качеството
на атмосферния въздух и емисионен контрол,
включително използвани за изпитване от
Главна дирекция „Лабораторно-аналитична
дейност“;
15. изготвя комплексната документация
във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на калибровъчната
лаборатория в съответствие с изискванията
на БДС EN ISO/IEC 17025:2006;
16. участва, организира и ръководи програми и проекти, свързани с проблемите по
опазване на околната среда;
17. участва в разработването на проекти
на нормативни актове.
Чл. 18. Дирекция „Разрешителни режими“:
1. провежда процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране, изменяне и отменяне на комплексни разрешителни по реда на
глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и Наредбата за
условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни;
2. осъществява административно управление, текущо поддържане и осигуряване на
ефективно функциониране на Европейския
регистър за изпускане и пренос на замърсители
(ЕРИПЗ) съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) 166/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване
на Европейски регистър за изпускането и
преноса на замърсители и за изменение на
Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета;
3. изготвя доклади съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) 11/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно създаване
на ЕРИПЗ;
4. осъществява административно управление, текущо поддържане и осигуряване
на ефективно функциониране на публичния
регистър за резултатите от мониторинга на
емисиите, предвиден в комплексните разрешителни, съгласно чл. 130 ЗООС;
5. провежда процедури по издаване и преразглеждане на разрешителни за търговия с
емисии на парникови газове по реда на глава
седма, раздел ІІІ ЗООС и Наредбата за реда и
начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и
осъществяване на мониторинг на операторите
на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;
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6. изготвя предложение за разпределение
на квоти за емисии на парникови газове от
резерв „нови участници“;
7. одобрява планове за мониторинг на годишните емисии и тонкилометрите на авио
оператори, за които администрираща държава
членка е Република България;
8. приема годишните верификационни доклади на операторите, участващи в схемата
за търговия с емисии;
9. осъществява административно управление, текущо поддържане и осигуряване на
ефективно функциониране на националния
регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и
отменянето на квоти за емисии на парникови
газове съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 2216/2004 на Европейския парламент
и на Съвета относно стандартизиране и защитена система от регистри;
10. участва в разработването на периодични бюлетини и на Националния доклад за
състоянието и опазването на околната среда
в Република България;
11. участва в разработването на проекти
на нормативни актове.
Раздел VІ
Организация на работата
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
агенцията организира работата на администрацията чрез вътрешни правила и заповеди.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
разработва стратегически цели и годишни
планове, които са съобразени със стратегическите є планове, определени от министъра
на околната среда и водите.
Чл. 20. Ръководството на главната дирекция се осъществява от главен директор, а на
дирекциите – от съответния директор.
Чл. 21. Главният директор и директорите
на дирекции на всеки 3 месеца представят на
главния секретар отчети за обобщените резултати от изпълнението на СФУК в агенцията.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор може
да награждава служители от агенцията с
парични и/или предметни награди по предложение на прекия им ръководител.
(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на служителя.
Чл. 23. Пропускателният режим, документооборотът, противоп ожарната охрана
и други специфични разпоредби, свързани
с организацията на работа в агенцията, се
уреждат с вътрешни правила и заповеди на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 24. Работното време на агенцията е
от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,00
до 12,30 ч.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 55 от Закона за администрацията и чл. 13,
ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.
§ 2. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителната агенция по околна среда,
приет с Постановление № 63 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 64 и 99 от 2002 г., бр. 107 от
2003 г., бр. 31 от 2004 г., бр. 48 от 2005 г., бр. 1
от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г. и
бр. 42 и 94 от 2009 г.).
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по околна среда – 387 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

58

в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност,
човешки ресурси, канцелария и управление на собствеността“

35

дирекция „Информационно обслужване и
технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“

23

Специализирана администрация

326

в т.ч.:
Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“

259

д и рек ц и я „Мон и т ори н г и оцен к а на
околната среда“

47

дирекция „Разрешителни режими“

20

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Седалище и териториален обхват на дейност
на териториалните звена на Главна дирекция
„Лабораторно-аналитична дейност“
№
по
ред
1

Седалище

Териториален обхват
на дейност (списък на
общините)

2

3

1.

Благоевград Б л а г о е в г р а д , Б е л и ц а ,
Б а нс ко, Гоц е Де л чев,
Г ърмен, Кресна, Пе т ри ч,
Разлог, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Сандански,
Хаджидимово, Якоруда

2.

Бургас

А й т о с , Бу р г а с , К а м е н о ,
Карнобат, Малко Търново,
Несебър,
Поморие,
Приморско, Руен, Созопол,
Средец, Сунгурларе, Царево,
Бяла, Котел
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Варна

3
Област Варна: Аврен,
Аксаково, Белослав, Вълчи
дол, Ветрино, Варна, Девня,
Долни чифлик, Дългопол,
Провадия, Суворово.
Об л ас т До б ри ч: Б а л ч и к ,
Генера л Тошево, Добри ч,
До б ри ч- с е лс к а , К а в арн а ,
Крушари, Тервел, Шабла
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3
Облас т Ра зг ра д: Ра зг ра д,
Лозница, Кубрат, Исперих,
Завет, Самуил, Цар Калоян.
Област Силистра: Силистра,
Тутракан, Ситово, Главиница,
Дулово, Алфатар, Кайнарджа

11.

Стара Загора Област Стара Загора: Стара
Загора, Казанлък, Мъглиж,
Гълъбово, Братя Даскалови,
Опан, Николаево, Гурково,
Чирпан, Павел баня, Раднево.
Област Сливен: Сливен, Нова
Загора, Твърдица.
Област Ямбол: Ямбол,
„Тунджа“, Стралджа, Елхово,
Болярово.
Област Хасково: Тополовград

12.

Смолян

Облас т Смол я н: Смол я н,
Чепеларе, Баните, Борино,
До с п ат, Деви н , М а д а н ,
Рудозем, Златоград, Неделино.
Област Пловдив: Лъки

13.

София

Област Софи я: А нтон,
Ботевград, Божу рище,
Го р н а М а л и н а , Год еч ,
Долна баня, Драгоман, Елин
Пелин, Етрополе, Ихтиман,
Копривщица, Златица,
Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец,
Самоков, Своге, Сливница,
Чавдар, Челопеч.
СГО – Райони: Средец,
Красно село, Възраж дане,
Оборище, Сердика, Подуяне,
Слатина, Изгрев, Лозенец,
Триадица, Красна поляна,
Илинден, Надежда, Искър,
М ла дос т, С т у ден т ск и,
Витоша, Овча купел, Люлин,
В р ъ б н и ц а , Но в и Ис к ъ р,
К р ем и ковц и , П а н ч ар ев о,
Банкя, Перник, Кюстендил

4.

Велико
Търново

Об л ас т В е л и ко Т ърнов о:
Елена, Стражица, Златарица,
Лясковец, Горна Оряховица,
В е л и ко Т ърново, Полск и
Тръмбеш, Свищов, Павли
кени, Сухиндол.
Област Габрово: Севлиево,
Дряново, Трявна, Габрово

5.

Враца

Враца, Мездра, Бяла Слатина,
Оряхово, Козлодуй, Мизия,
Роман, Криводол, Борован,
Хайредин

6.

Монтана

Област Монтана: Монтана,
Берковица, Лом, Вършец,
Георги Дамяново, Чипровци,
Бой чиновц и, Брусарц и,
Медковец, Якимово,
Вълчедръм.
Област Видин: Видин,
Белоградчик, Кула, Бойница,
Брегово, Ново село, Грамада,
Макреш, Чупрене, Ружинци,
Димово

7.

Пловдив

Асеновград, Брезово,
Калояново, Карлово, Кричим,
Куклен, „Марица“, Перущица,
Пловдив, Първомай,
Раковски, „Родопи“, Садово,
С опо т, С т а мб ол и йск и,
Съединение, Хисаря

8.

Плевен

О б л а с т П л е в е н : Б е л е н е,
Г ул я н ц и, Дол н и Дъ бн и к ,
Долна Митрополия, Искър,
К нежа, Левск и, Никопол,
Плевен, Пордим, Червен бряг.
Об л ас т Лов еч: А п ри л ц и ,
Летница, Ловеч, Лу ковит,
Тет евен, Троян, Уг ърчин,
Ябланица

14.

Хасково

Област
Хасково:
Димитровград, Ивайловград,
Любимец, Ма д жарово,
Минерални бани, Свиленград,
Симеоновград, Стамболово,
Харманли, Хасково.
Област
Кърджали:
Ардино, Джебел, Кирково,
Кру мовг ра д, Кърд жа л и,
Момчилград, Черноочене

9.

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово,
Велинг рад, Лесичово,
Пазард ж ик, Панаг юрище,
Пещера, Септември, Стрелча,
Ракитово

15.

Шумен

10.

Русе

Област Русе: Русе, Сливо
поле, Борово, Две могили,
И в а н о в о, Це н о в о, Б я л а ,
Ветово.

Облас т Шу мен: Шу мен,
К асп и ча н, Нови па зар,
Каолиново, См ядово,
Х и т ри но, В енец , Н и кол а
Козлево, Велики Преслав,
Върбица.
Област
Търговище:
Търговище, Попово, Омуртаг,
Антоново, Опака

6527

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 559
ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 172
на Министерския съвет от 2010 г. за отчуж
даване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда, за изграж
дане на обект „Път ІІ – Софийски околовръс
тен път – южна дъга“, участък от км 42+800
(пътен възел „Младост“) до км 44+720 (край
на участъка в строителство) (ДВ, бр. 28 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1, „Район „Витоша“,
се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

а) редове № 8, 9, 10, 11, 12, 20, 41, 74, 78,
79, 82, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 110 и ред № 103 за поземлени
имоти с пл. № 11, 12, 13, 14, 16, 440, 633, 872,
906, 908, 911, 934, 944, 954, 1055, 1065, 1131,
1140, 1197, 1226, 1285, 1329, 1355, 1356, 1357,
поземлен имот без пл. № и поземлен имот с
пл. № 1401 се заличават;
б) на ред № 107 за поземлен имот с пл.
№ 1847:
аа) в колона 5 „Площ за отчуждаване (в
кв. м)“ числото „495“ се заменя с „1875“;
бб) в колона 7 „Стойност на паричното
обезщетение (в лв.)“ числото „73 508“ се заменя
с „278 438“;
в) създават се редове № 117 – 121:

„
№

Плано
снима
чен №

Кадастрален
лист

Площ на Площ за
имота
отчужда
(в кв. м)
ване
(в кв. м)

Собственик (име, адрес)

Стойност на паричното обезщетение (в лв.)

117.

916

723

1994

1994

118.

1389

723

3026

1542

„Инфинити инвестмънт груп“ – АД,
Булстат 175405800

228 987

119.

1902

723

551

551

Гроздан Николов Колев – наследници

81 824

120.

42а

722

1014

714

Липсват данни

106 029

121.

839

702

2338

2309

Стефан Митрев Славев – наследници:
Гълабена Петрова Славева
Траян Георгиев Стефанов
Тихомир Радков Стефанов
Албена Радкова Георгиева
Славчо Иванов Кьосев
Димитър Зарков Георгиев
Иван Георгиев Спасов
Венета Георгиева Петрова
Йордан Симеонов Алексов
Красимир Йорданов Алексиев
Иван Йорданов Алексов
Румен Йорданов Алексов

342 887

„ А лфа цен т ър“ – ЕООД, Булс тат
175083000

296 109

“
2. Допуска предварително изпълнение на т. 1 на основание чл. 60, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни
интереси и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6403

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите
от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 86
от 2008 г.)
§ 1. В § 4 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. Регламент (ЕО) № 975/2009 на Комисията за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно
материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, част І „Списък на разрешените мономери и други
изходни вещества за производството на материали и предмети“ се правят следните допълнения:
1. След ред № 94 се създават редове № 94а и 94б:
„
94а

14627

0000117-21-5

3-хлорофталов анхидрид

ГСМ = 0,05 mg/kg (изразено като 3-хлорофталова
киселина)

94б

14628

0000118-45-6

4-хлорофталов анхидрид

ГСМ = 0,05 mg/kg (изразено като 4-хлорофталова
киселина)

„

2. След ред № 101 се създава ред № 101а:

101а

„

18117

0000079-14-1

Гликолова киселина

4. След ред № 191 се създава ред № 191а:

191а

„

0001076-97-7

ГСМ = 5 mg/kg
1,4-циклохександикарбоксилна ки- Да се използва само при
селина
производството на полиестери

3. След ред № 162 се създава ред № 162а:

162а

„

14876

19965

0006915-15-7

Ябълчена киселина

5. След ред № 215 се създава ред № 215а:

215а

21498

0002530-85-0

“

“

Да се използва само при
непряк контакт с храни
през слой от полиетилентерефталат (РЕТ)

“

Да се използва само като
съмономер в алифатни пол иес т ери в ма кси ма л но
съдържание от 1% на моларна основа

“

ГСМ = 0,05 mg/kg
Да се използва само като
[3-(метакрилокси) пропил] тримеагент за повърхностна обтоксисилан
работка на неорганични
пълнители

“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, част І „Списък на разрешените добавки за производството на материали и предмети“ се правят следните допълнения:

С Т Р.

„

30607

33105

0146340-15-0

А л кохо л и , (С 1 2 - С 14 ), в т ори ч н и , ß-(2 - ГСМ = 5 mg/kg (44)
хидроксиетокси), етоксилирани

“

33535

0152261-33-1

α-алкени (С 20 -С 24) съполимер с малеинов Да не се използва за преданхидрид, продукт на реакция с 4-амино- мети в контакт с мазни
2,2,6,6-тетраметилпиперидин
храни, за които е определен моделен разтвор D
Да не се използва в контакт с храни, съдържащи
алкохол

“

38550

0882073-43-0

Бис (4-пропилбензилиден) пропилсор- ГСМ = 5 mg/kg (в това
битол
число сборът от неговите
хидролизни продукти)

“

40155

0124172-53-8

N , N ’ - б и с ( 2 , 2 , 6 , 6 - т е т р а м е т и л - 4 - ГСМ = 0,05 mg/kg (1) (44)
пиперидил)-N,N’-диформилхексаметилендиамин

“

49080

0852282-89-4

N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3- ГСМ = 0,05 mg/kg (39)
тетраметилбутил) фенокси]-1Н-бензо[де] (45) (46)
изокинолин-1,3(2Н)-дион
Да се използва само в
пол ие т и лен т ер е ф т а лат
(РЕТ)

“

7. След ред № 194а се създава ред № 194б:

194б

„

“

6. След ред № 124а се създава ред № 124б:

124б

„

Литиева сол на алифатни монокарбо- ОГСМ = 0,6 mg/kg (7 ),
ксилни, линейни киселини (С 2 -С 24), от (изразено като литий) (8)
естествени масла и мазнини

5. След ред № 64 се създава ред № 64а:

64а

„

-

4. След ред № 53 се създава ред № 53а:

53а

„

БРОЙ 62

3. След ред № 18 се създава ред № 18а:

18а

„

ВЕСТНИК

2. След ред № 16 се създава ред № 16а:

16а

„

ДЪРЖАВЕН

1. След ред № 9 се създава ред № 9а:

9а

„

34

60027

-

Хидрогенирани хомополимери и/или
съполимери, съставени от 1-хексен и/или
1-октен и/или 1-децен и/или 1-додецен
и/или 1-тетрадецен (молекулна маса:
440-12 000)

Да не се използва за предмети в контакт с мазни
храни, за които е определен моделен разтвор D
В съответствие със спецификациите, посочени в
приложение № 3

“

8. След ред № 210 се създава ред № 210а:

210а

62215

0007439-89-6

Желязо

ГСМ = 48 mg/kg

“

БРОЙ 62

„

Неопентил гликол, диестери и моноестери ГСМ = 5 mg/kg
с бензоена киселина и 2-етилхексанова Да не се използва за предкиселина
мети в контакт с мазни
храни, за които е определен моделен разтвор D

“

72141

0018600-59-4

2,2’- (1,4-фенилен)бис[4Н-3,1-бензокса- ГСМ = 0,05 mg/kg (в това
зин-4-он]
число сбора от неговите
хидролизни продукти)

“

76807

00073018-26-5

Полиестер на адипиновата киселина с ГСМ = 30 mg/kg
1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил1-хексанол

“

77708

-

Полиетилен гликол (ЕО = 1-50) етери ГСМ = 1,8 mg/kg
на първични алкохоли (С 8 -С 22) с права и В съответствие със сперазклонена верига
цификациите по приложение № 3

13. Досегашните редове № 291а и № 291б стават съответно редове № 291б и № 291в.
14. След ред № 301 се създава ред № 301а:

301а

„

-

12. Създава се нов ред № 291а:

291а

„

68119

11. След ред № 284 се създава ред № 284а:

284а

„

С Т Р. 3 5

10. След ред № 269 се създава ред № 269а:

269а

„

ВЕСТНИК

9. След ред № 252 се създава ред № 252а:

252а

„

ДЪРЖАВЕН

80077

0068441-17-8

Оксидирани полиетиленови восъци

“

ГСМ = 60 mg/kg

“

15. След ред № 302 се създават редове № 302а, № 302б и № 302в:

302а

80350

0124578-12-7

Поли (12-хидроксистеаринова киселина)- Да се използва само в
полиетиленимин съполимер
пол ие т и лен т ер е ф т а лат
(РЕТ), полистирен (PS),
удароустойчив полистирен (HIPS) и полиамид
(РА) до 0,1 масови %
В съответствие със спецификациите по приложение № 3

302б

80480

0090751-07-8
0082451-48-7

Поли (6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4диил)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)
имино] – хексаметилен-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]

ГСМ = 5 mg/kg (47)
В съответствие със спецификациите по приложение № 3

302в

80510

1010121-89-7

Поли (3-нонил-1,1-диоксо-1-тиопропан1,3-диил)-блок-поли(х-олеил-7-хидрокси1,5-дииминооктан-1,8-диил), смес за обработка с х=1 и/или 5, неутрализирана с
додецилбензенсулфонова киселина

Да се използва само като
помощно средство при полимеризацията на полиетилен (РЕ), полипропилен
(РР) и полистирен (PS)

„

16. След ред № 389 се създават редове № 389а и № 389б:

389а

91530

-

Соли на серноянтарната киселина, алкил- ГСМ = 5 mg/kg
ни (С 4 -С 20) или циклохексилни диестери

“

С Т Р.
389б

„

91815

ДЪРЖАВЕН
-

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Соли на серноянтарната киселина, мо- ГСМ = 2 mg/kg
ноалкилни (С10 -С16) полиетиленгликолови
естери

“

17. След ред № 396 се създава ред № 396а:

396а

„

36

92200

0006422-86-2

Бис (2-етил-хексил) естер на терефтало- ГСМ = 60 mg/kg
вата киселина

“

18. След ред № 398 се създават редове № 398а и № 398б:

398а

92470

0106990-43-6

N,N’N“,N“-тетракис (4,6-бис (N-бутил-(N- ГСМ = 0,05 mg/kg
метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)
амино)триазин-2-ил)-4,7-диазадекан-1,10диамин

398б

92475

0203255-81-6

3,3’5,5’-тетракис(терт-бутил)-2,2’-дихидроксибифенил, цикличен естер с [3-(3-тертбутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропил]
оксифосфонова киселина

„

19. След ред № 402 се създава ред № 402а:

402а

„

94000

0000102-71-6

94425

0000867-13-0

Триетаноламин

Триетил фосфоноацетат

22. След ред № 408 се създава ред № 408а:

408а

94985

-

“

Титанов диоксид, с покритие от съполимер В съответствие със спена n-октилтрихлоросилан и [аминотрис цификациите по прило(метиленфосфонова киселина, пентана- жение № 3
триева сол]

21. След ред № 407 се създава ред № 407а:

407а

„

-

20. След ред № 406 се създава ред № 406а:

406а

„

93450

ГСМ = 5 mg/kg (изразено
като сбора от фосфитната
и фосфатната форма на
веществото и хидролизните продукти)

“

ГСМ = 0,05 mg/kg (в това
число добавен хидрохлорид)

“

Да се използва само в
пол ие т и лен т ер е ф т а лат
(РЕТ)

“

Триметилолпропан, триестери и диестери, ГСМ = 5 mg/kg
смесени с бензоена киселина и 2-етил- Да не се използва в предхексанова киселина
мети в контакт с мазни
храни, за които е определен моделен разтвор D

“
§ 4. В заглавието на част ІІ от приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 7“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 2, част ІІ „Други спецификации“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ред с реф. № 43480 думата „полиетилен“ се заменя с „полиетилентерефталат“.
2. След ред с реф. № 60025 се създава ред с реф. № 60027:
„
60027

Хидрогенирани хомополимери и/или съполимери, съставени от 1-хексен и/или 1-октен
и/или 1-децен и/или 1-додецен и/или 1-тетрадецен (молекулна маса 440-12 000)
Средна молекулна маса, не по-ниска от 440 Da
Вискозитет при 100 °С, не по-малък от 3,8 cSt (3,8 × 10 -6 m 2/s)

“

БРОЙ 62

„

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

3. След ред с реф. № 76845 се създава ред с реф. № 77708:

77708

„

ДЪРЖАВЕН

Полиетиленгликол (ЕО = 1-50) етери на първични алкохоли (С 8 -С 22) с права и разклонена верига
Максимално остатъчно количество на етиленов оксид в материала или предмета = 1 mg/kg

4. В ред с реф. № 79600 думата „поли(етиленглигол)“ се заменя с „поли(етиленгликол)“.
5. След ред с реф. № 79600 се създават редове с реф. № 80350 и № 80480:

“

80350

Поли (12-хидроксистеаринова киселина)-полиетиленимин съполимер
Получен при реакцията на поли (12-хидроксистеаринова киселина) с полиетиленимин

80480

Поли (6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4-диил)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]хексаметилен-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]
Средна молекулна маса не по-ниска от 2400 Da
Остатъчно количество на морфолин ≤30 mg/kg, на N,N’-бис(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)хексан-1,6-диамин < 15 000 mg/kg, и на 2,4-дихлоро-6-морфолино-1,3,5-триазин
≤ 20 mg/kg

„

6. След ред с реф. № 88640 се създава ред с реф. № 93450:

93450

“

Титанов диоксид с покритие от съполимер на n-октилтрихлоросилан и
[аминотрис(метиленфосфонова киселина), пентанатриева сол]
Съдържанието на съполимера за повърхностна обработка в титановия диоксид с покритие е по-малко от 1 масов %

“
§ 6. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 бележка (8) се изменя така:
„(8) ОГСМ в този конкретен случай означава, че нормата, посочена в колона 5 на таблиците
по приложения № 1 и 2, не трябва да бъде надвишена от общата сума на резултатите от миграция
на следните вещества под PM/REF № 24886, 30607, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040,
85760, 85840, 85920 и 95725.“
2. В т. 2 след бележка (43) се създават бележки (44), (45), (46) и (47):
„(44) ГСМ може да бъде превишена в случай на полиолефини.
(45) ГСМ може да бъде превишена в случай на пластмаси, съдържащи над 0,5 масови % от
веществото.
(46) ГСМ може да бъде превишена в контакт с храни с високоалкохолно съдържание.
(47) ГСМ може да бъде превишена в случай на полиетилен с ниска плътност (LDPE), съдържащ
над 0,3 масови % от веществото в контакт с мазни храни.“
§ 7. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. След ред с реф. № 48880 се създава ред с реф. № 49080:
„
49080

„

0018600-59-4

0007308-26-5

0203255-81-6

“

Полиестер на адипиновата киселина с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и
2-етил-1-хексанол

4. След ред с реф. № 92320 се създава ред с реф. № 92475:

92475

“

2,2’-(1,4-фенилен)бис[4Н-3,1-бензоксазин-4-он]

3. След ред с реф. № 74400 се създава ред с реф. № 76807:

76807

„

N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)феноски]-1Нбензо[де]изохинолин-1,3(2Н)-дион

2. След ред с реф. № 72081/10 се създава ред с реф. № 72141:

72141

„

852282-89-4

“

3,3’,5,5’-тетракис(терт-бутил)-2,2’-дихидроксибифенил, цикличен естер с
[3-(3-терт-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропил] оксифонова киселина

“
§ 8. Навсякъде в наредбата и приложенията думите „тегловни“ и „тегловен“ се заменят съответно с „масови“ и „масов“.
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§ 9. Навсякъде в наредбата и приложенията
думите „средно молекулно тегло“ и „молекулно
тегло“ се заменят съответно със „средна молекулна маса“ и „молекулна маса“.
§ 10. Навсякъде в наредбата и приложенията думите „MW фракция“ и „MW“ се заменят
съответно с „фракция с молекулна маса“ и
„молекулна маса“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 36 от 2005 г. за изискванията към
козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г.,
бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35
от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.)

Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването:
А.-М. Борисова
Министър на околната среда и водите:
Н. Караджова

§ 1. В приложение № 4 към чл. 4 „Списък
на консервантите, разрешени за употреба в
козметични продукти“ се правят следните
допълнения:
1. Създава се ред с референтен № 58:

6302

„

Референтен №

Вещество

Максимално разрешена концентрация в
крайния козметичен
продукт

Други ограничения
и изисквания

Условия за употреба и
предупреждения, които
трябва да се поставят
на етикета

1

2

3

4

5

58

Ethyl Lauroyl Arginate 0,4 %
HCl (наименование
по INCI) (+) (5)
Етил-N α додеканоил-Lаргинат хидрохлорид
CAS № 60372-77-2
ЕО № 434-630-6

Да не се употребява в
продукти за устните,
продукти за устната
кухина и спрейове

“.
2. В бележките под таблицата се създава бележка (5):
„(5) За употреби, различни от тези като консервант, виж приложение № 7, част 1, № 207.“
§ 2. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат“ т. 450 се изменя така:
„450. Етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните им, различни от абсолю (CAS № 8024-12-2), когато се използват като съставка на парфюмна композиция.“
§ 3. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат, извън
посочените концентрации при дадените ограничения и условия“:
а) в т. 130, колона 2 думите „Terpene Тerpenoids Sinpine“ се заменят с „Terpenes и terpenoids“;
б) създава се т. 151а:
„
Ограничения
№

Вещество

1

2

151а Allyl phenethyl ether
(наименование по
INCI)
CAS № 14289-65-7
ЕО № 238-212-2

област на
приложение
и/или употреба

максимално
разрешена
концентрация в крайния козметичен продукт

други ограничения и
изисквания

3

4

5

Условия за употреба
и предупреждения,
които трябва да се
поставят на етикета

6

Нивото на свободния
алилов алкохол в етера не трябва да надвишава 0,1 %

“;
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в) създават се т. 206 до 209:
Ограничения
максимално
разрешена
концентрация
в крайния
козметичен
продукт

други ограничения и изисквания

4

5

№

Вещество

област на приложение и/или
употреба

1

2

3

206

Абсолю от върбика
(Lippia citriodora
Kunth.)
CAS № 8024-12-2

207

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl (наименование по INCI)
(12)
Етил-N α додеканоил-Lаргинат хидрохлорид
CAS № 60372-77-2
ЕО № 434-630-6

а) сапун
б) шампоани
против пърхот
в) дезодоранти,
които не са
спрей

0,8 %

За цели, различни
от предотвратяване развитието
на микроорганизми в продукта.
Тази цел трябва
да е очевидна от
представянето на
продукта

208

1-(бета-Аминоетил)
амино-4-(бетахидроксиетил)окси2-нитробензен и
неговите соли
HC Orange № 2
(наименование по
INCI) CAS № 8576548-6
EINECS 416-410-1

Вещество за бо1,0 %
ядисване на коса
в продукти за боядисване на коса
без окислител

– Да не се използва с нитрозиращи системи;
– Максимално
съдържание на
нитрозамини:
50 µg/kg;
– Да се съхранява в контейнери,
които не съдържат нитрити.

209

2-[(2-Метокси-4нитрофенил)амино]
етанол и неговите
соли
2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole
(наименование
по INCI)
CAS № 66095-81-6
EINECS 266-138-0

Вещество за бо0,2 %
ядисване на коса
в продукти за боядисване на коса
без окислител

– Да не се използва с нитрозиращи системи;
– Максимално
съдържание на
нитрозамини:
50 µg/kg;
– Да се съхранява в контейнери,
които не съдържат нитрити.

Условия за употреба и предупреждения, които трябва
да се поставят на
етикета
6

0,2 %

Багрилата за
коса могат да предизвикат тежки
алергични реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е
предназначен за
употреба от лица
на възраст под 16
години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да
повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на
лицето или скалпът
Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;
– в миналото вече
сте получавали
реакция след временно татуиране с
„черна къна“.

“;
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г) в бележките под таблицата се създава
бележка (12):
„(12) За употреба като консервант виж приложение № 4, референтен № 58.“
2. В част 2 „Списък на условно разрешени
вещества“ редове 26 и 29 се заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията
на Директива 2009/164/ЕС на Комисията за
изменение с цел привеждане в съответствие
с техническия прогрес на приложения ІІ и
ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета
относно козметичните продукти (обн., ОВ, L
344 от 23.12.2009 г.), Директива 2010/3/ЕС на
Комисията за изменение с цел привеждане в
съответствие с техническия прогрес на приложения ІІІ и VI към Директива 76/768/ЕИО на
Съвета относно козметичните продукти (обн.,
ОВ, L 29 от 2.02.2010 г.) и Директива 2010/4/
ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на
приложение ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на
Съвета относно козметичните продукти (обн.,
ОВ, L 36 от 9.02.2010 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Разпоредбите на § 3, т. 1, буква
„в“ по отношение на т. 208 (с изключение на
колона 6) и 209, и т. 2 влизат в сила от 1 декември 2010 г.
(2) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които
не отговарят на изискванията на § 3, т. 1, буква
„в“ по отношение на т. 208, колона 6.
(3) От 1 ноември 2012 г. се забранява
предлагането на пазара или предоставянето
по друг начин на потребителя на козметични
продукти, които не отговарят на изискванията
по ал. 2.
§ 6. (1) От 15 февруари 2011 г. се забранява
пускането на пазара на козметични продукти,
които не отговарят на изискванията на § 2 и
§ 3, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ по отношение
на т. 206.
(2) От 15 август 2011г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг
начин на потребителя на козметични продукти,
които не отговарят на изискванията по ал. 1.
§ 7. Разпоредбите на § 1 и § 3, т. 1, буква
„в“ по отношение на т. 207 и буква „г“ влизат
в сила от 1 март 2011 г.
Министър: А.-М. Борисова
6228
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Наредба за допълнение на Наредба № 40 от
2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм.,
бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2
и 60 от 2009 г. и бр. 45 от 2010 г.)
Параграф единствен. В приложение № 5
към член единствен се създава ред 304:
„304. Начало на перитониална диализа и конструиране на постоянен перитониален достъп.”
6463

Министър: А.-М. Борисова

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 2005 г. за условията и реда за
провеждане на курс за обучение и изпит и
за издаване и отнемане на свидетелство на
класификатори за окачествяване на кланич
ни трупове по скалата (S)EUROP (ДВ, бр. 95
от 2005 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Националния център за
аграрни науки (НЦАН) или от съответния продуктов борд“ се заменят със „Селскостопанската
академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове,
или от съответната обучителна организация“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 в края на изречението се добавя
„и докладването на цените“;
б) в т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „място и задължения на
класификатора в кланицата;“
в) в т. 10 след думите „контрол на“ се
добавя „класификацията, представянето, етикетирането и“;
г) в началото на т. 12 се добавя „видове“;
д) създава се нова т. 14:
„14. изчисляване на цените за докладване;“
е) досегашната т. 14 става т. 15.
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „30“;
б) в т. 2 числото „40“ се заменя с „20“.
§ 2. В чл. 6 думите „ ,одобрени от министъра
на земеделието и горите“ се заличават.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 1“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Министърът на земеделието и храните
възлага на длъжностни лица контрола на класификаторите по класификация и докладване
на цените.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В доклада по класификация се включва
проверка на кланичните трупове по:
1. класификация по конформация и степен
на залоеност;
2. категория;
3. представяне;
4. претегляне;
5. маркиране.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В доклада по докладването на цените
се включва проверка на:
1. платежните документи (фактури, касови
ордери и протоколи), издадени от кланицата;
2. протоколите от класификацията на кланичните трупове, издадени от класификатора;
3. информацията в документите по т. 1 и 2;
4. пресмятането на цените на 100 кг охладено тегло, транспортните разходи и цената на
кланичния труп; броя на проверените кланични
трупове и броя на грешките.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При констатиране на значителен брой
грешки следва:
1. да се увеличи броят на проверяваните
кланични трупове и честотата на проверките;
2. да се проведе допълнително практическо
обучение;
3. да се отнеме свидетелството на класификатора.“
§ 5. Създава се нов чл. 11:
„Чл. 11. Обучаващите институции по чл. 4,
ал. 1 съвместно с МЗХ организират на всеки
две години задължителни опреснителни курсове
на класификаторите.“
§ 6. Досегашният чл. 11 става чл. 12 и се
изменя така:
„Чл. 12. (1) Свидетелството „класификатор
на кланични трупове“ се отнема от министъра
на земеделието и храните по предложение на
лицата по чл. 10, ал. 1 при:
1. отклонения от правилата за класификация
съгласно приложение № 2;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване
на цените;
4. неявяване на опреснителните курсове по
чл. 11 и непрактикуване на класификацията за
срок от 3 години.
(2) Отнемането на свидетелството се отразява
в базата данни по чл. 9, ал. 5.“
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§ 7. Досегашният чл. 12 става чл. 13 и се
изменя така:
„Чл. 13. Отнетото свидетелство се възстановява, когато класификаторите положат само
изпит по теория и практика, без да преминават
повторно курс на обучение.“
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и горите“, „МЗГ“ и
„министъра на земеделието и горите“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието и
храните“, „МЗХ“ и „министъра на земеделието
и храните“.
§ 9. В параграф единствен от заключителната
разпоредба думите „чл. 38б, ал. 6 от Закона за
животновъдството“ се заменят с „чл. 58б, ал. 6
от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз“.
§ 10. Приложението към чл. 9, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2
......................................................................
Наименование, адрес на издаващия
свидетелството
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ........
на ........................................(трите имена)
за завършен курс на обучение
за класификатор на кланични трупове
от ................................ (говеда, свине или овце)
по скалата (S)EUROP
................................
........................................
(име, подпис на
(име, подпис на
ръководителя на
министъра на
обучаващата
земеделието и храните
институция и печат)
и печат)
Дата …………. г.“

§ 11. Създава се приложение № 2 към чл. 12,
ал. 1, т. 1:
„Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1, т. 1
Правила за класификация
1. Проверка по определянето на категорията
на трупа. Грешки при определяне на категорията
на кланичните трупове не се допускат.
2. Проверка по класификацията на кланичните
трупове по конформация и степен на залоеност.
Допускат се 25 % грешки от проверените кланични трупове. Процентът допустими грешки се
определя, като общият брой получени точки се
раздели на максимално възможния брой точки
(броят проверени кланични трупове, умножен по
три) и се умножи по 100.
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№

Резултати от проверката по
класификация

Точки

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

1.

Има разлика от един подклас,
но е в рамките на същия клас.

0

2.

Има разлика от един подклас,
но е в рамките на друг съседен
клас.

1

3.

Има разлика от два подкласа,
но е в рамките на същия клас.

1

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя
на учениците в паралелка, делението на пара
лелките на групи и индивидуалното обучение
в училищата по изкуствата и училищата по
културата (ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

4.

Има разлика от два подкласа,
но е в рамките на друг съседен
клас.

1.5

5.

Има разлика от един цял клас
или повече.

2

6.

Има разлика от два класа и
повече.

3

“
За министър: Цв. Димитров
6230

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Наци
оналната програма за подпомагане на лоза
ро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
(ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с означение на винения
сорт лоза“ се добавя „в съответствие с чл. 103п,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване
на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент
за ООП) (ОВ, L 299, 16.11.2007 г.) и чл. 2,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на
Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани
със селскостопанските продукти на вътрешния
пазар и в трети страни (ОВ, L 3, 5.1.2008 г.)“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) По реда на ал. 1 не се финансират
проекти, насочени към промотиране на търговски марки.“
3. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 3 – 7.
§ 2. В чл. 17, ал. 2, т. 2 след думите „по
чл. 7, ал. 6, т. 4“ се добавя „при спазване принципите и изискванията относно националното
съфинансиране на Регламент (ЕО) 3/2008“.
Министър: М. Найденов
6355

§ 1. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „четене на хорови партитури“ се добавя „корепетиторска практика“.
2. В т. 5 думите „пластика и танци, исторически танци“ се заменят с „пластика, исторически
и модерни танци“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „от два последователни випуска“ се заменят със „с ученици от друг випуск“;
б) в т. 4 след думите „от същия клас“ се
добавя „или от друг випуск“.
2. В ал. 4 след думите „обща група“ се добавя
„а когато са по-малко от 8 ученици, се формира
сборна група с ученици от друг випуск“.
§ 3. В ал. 1 на чл. 13 думата „художник“ се
заменя с „художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства“.
§ 4. Алинея 4 на чл. 20 се изменя така:
„(4) Свободноизбираема подготовка по
часове за индивидуално обучение може да се
провежда по музикален инструмент или пеене
след решение на педагогическия съвет в рамките на определените средства на училището
за съответната учебна година.“
Министър: В. Рашидов
6225

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № 2
от 30 юли 2010 г.

за дефиниране, реализация и поддържане на
Българската геодезическа система
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят дефиницията, реализацията и поддържането на
Българската геодезическа система.
(2) Българската геодезическа система се
прилага за територията на Република България
с наименованието „Българска геодезическа
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система 2005“, където „2005“ е индекс, произтичащ от „епохата“, в която са определени
координатите на точките от материализиращата
я геодезическа мрежа.
Чл. 2. (1) Българската геодезическа система
2005 (БГС 2005) се определя на основата на
европейската геодезическа референтна система.
(2) Българската геодезическа система 2005
се въвежда за всички приложения в страната.
(3) Връзката между БГС 2005 и другите
референтни системи, използвани в страната,
се осъществява чрез трансформационни параметри.
Чл. 3. (1) Българската геодезическа система 2005 се материализира чрез изграждане и
поддържане на геодезически точки, които са
равномерно разпределени върху цялата територия на Република България и които съставляват
единната геодезическа основа.
(2) Точките от единната геодезическа основа
на територията на Република България се определят с геодезически координати, надморски
височини, ускорение на силата на тежестта
и магнитната деклинация, чрез извършване
на спътникови, геодезически, гравиметрични,
астрономични и геомагнитни измервания с
висока точност, както и чрез използване на
данни от постоянно действащи GNSS станции
за определяне на положение.
(3) Точките от единната геодезическа основа на територията на Република България са
обособени в геодезически мрежи в зависимост
от извършените на тях измервания.
Чл. 4. Единната геодезическа основа на
територията на Република България включва
следните геодезически мрежи:
1. държавната геодезическа мрежа;
2. държавната нивелачна мрежа;
3. държавната гравиметрична мрежа;
4. мрежата от мареографни станции;
5. мрежата от магнитни станции.
Чл. 5. Българската геодезическа система
2005 се реализира и поддържа от специализираните органи на Министерството на отбраната
и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството съгласно съответните им
задължения по Закона за геодезията и карто
графията.
Г л а в а

в т о р а

ДЕФИНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005
Чл. 6. Българската геодезическа система
2005 включва:
1. фундаментални геодезически параметри
според Геодезическата референтна система 1980
(GRS80) съгласно приложение № 1;
2. геодезическа координатна система ETRS89;
3. височинна система, реализирана чрез
нивелачните репери от Държавната нивелачна
мрежа, включени в Обединената европейска
нивелачна мрежа (UELN) и определени в
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Европейската вертикална референтна система
(EVRS) с помощта на данни за силата на тежестта в унифицирана гравиметрична система
(IGSN 1971);
4. геодезическа проекция – Универсална
напречна цилиндрична проекция на Меркатор (Universal Transverse Mercator – UTM), и
въведената чрез нея система от правоъгълни
равнинни координати;
5. система за разграфка и номенклатура на
картните листове съгласно приложение № 3.
Г л а в а

т р е т а

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005
Чл. 7. Българската геодезическа система
2005 се реализира и поддържа чрез създаване и
поддържане на геодезическите мрежи по чл. 4.
Чл. 8. Българската геодезическа система 2005
се материализира чрез точките от Държавната
GPS мрежа и постоянно действащите GNSS
станции, определени в ETRS89, Епоха 2005.0.
Чл. 9. Редът и техническите изисквания за
създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по чл. 4, включително на Държавната GPS мрежа, се определят с наредбите
по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за геодезията и
картографията и инструкция за определяне на
геодезически точки с помощта на GNSS, издадена от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Чл. 10. Преобразуването на съществуващите
геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ се
определя с инструкция, издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 11. Системата от правоъгълни равнинни
координати (х,у), въведена чрез геодезическата
проекция по чл. 6, т. 4, се означава като „Координатна система 2005“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Фундаментални геодезически параметри“
са набор от международно приети константи,
определящи фигурата и динамиката на Земята,
които се използват в геодезията.
2. „GRS80 (Geodetic Reference System)“ е
международно приета Геодезическа референтна
система, определена в 1980 г.
3. „ETRS89 (European Terrestrial Reference
System)“ е Европейска земна координатна
система, приета от подкомисията на Международната асоциация по геодезия (IAG) за
Европа – EUREF и фиксирана към стабилната
част на Евроазиатската континентална плоча.
(EUREF – European Reference Frame е и наименованието на координатната система, която
е приета като официална геодезическа референтна система в Европейския съюз).
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„89“ е индекс, произтичащ от годината на
нейната първа реализация и съвпада с годината
(„епохата“) на реализация на ITRS (Международната земна координатна система).
4. „Епоха 2005.0“ означава момента от време (1 януари 2005 г.), към който са отнесени
координатите на точките от Държавната GPS
мрежа.
5. „UELN (United European Leveling Network)“
е наименованието на Обединената европейска
нивелачна мрежа.
6. „EVRS (European Vertical Reference System)“
е наименованието на Европейската височинна
референтна система.
7. „IGSN 1971 (International Gravity
Standardization Network 1971) е глобална гравиметрична мрежа, чрез която се определя
единната гравиметрична система.
8. „GNSS (Global Navigation Satellite System)“
е Глобална навигационна спътникова система за
определяне на местоположение, скорост и време.
9. „Геодезическа проекция“ е елемент на
математическата основа на всички видове
карти и осигурява начина за изобразяване на
повърхнината на земния елипсоид в равнината.
10. „Разграфка“ е системата за разделяне и
взаимно разположение на отделните картни
листове в различни мащаби.
11. „Номенклатура“ е системата за обозначаване на отделните картни листове в различни
мащаби.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 12,
ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.
§ 3. Инструкцията за определяне на геодезически точки с помощта на GNSS по чл. 9 се
издава от министъра на регионалното развитие
и благоустройството в срок до 6 месеца след
влизане в сила на наредбата.
§ 4. Инструкцията за преобразуване на
съществуващите геодезически и картографски
материали и данни в „Българска геодезическа
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система 2005“ по чл. 10 се издава от министъра
на регионалното развитие и благоустройството в срок до 6 месеца след влизане в сила на
наредбата.
§ 5. Практическите работи в областта на
геодезията, картографията и кадастъра, както и
процедурите по възлагането на такива, започ
нали преди влизането в сила на инструкцията
за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни
в „Българска геодезическа система 2005“, се
довършват без изменение на условията, при
които са възложени.
§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на регионалното развитие
и благоустройството и министърът на отбраната – по правомощия, съгласно Закона за
геодезията и картографията.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Министър на отбраната: А. Ангелов
Приложение № 1
към чл. 6, т. 1
Фундаментални геодезически параметри в
система GRS 80
1. Екваториален радиус на Земята:
а = 6 378 137 m.
2. Геоцентрична гравитационна константа на
Земята (с атмосферата):
GM = 3 986 005 × 10-8 m3s-2.
3. Динамичен фактор на фигурата на Земята
без перманентната приливна деформация: J2 =
108 263 × 10-8
(на този динамичен фактор съответства полярна
сплеснатост на Земята:
1/f = 298.257 222 101).
4. Ъглова скорост на въртене на Земята: ω=
7 292 115 × 10-11 rad.sec-1.

Приложение № 2
към чл. 6, т. 5
Разграфка и номенклатура на картните листове
1. За стандартни картни листове в мащаби от 1:1 000 000 до 1:2000 включително съгласно международната разграфка и номенклатура:
№

Мащаб

Размери по:
ширина

1

2

Дефиниция

Обозначение
(номенклатура)

5

6

дължина

3

4

1

1:1 000 000

4°

6°

Съгласно Международната карта К-34 или 35
в мащаб 1:1 000 000

2

1:500 000

2°

3°

1/4 част от картния лист в мащаб К-34-А, Б, В, Г
1:1 000 000
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3

4

5

1:200 000

40'

60'

1/36 част от картния лист в мащаб К-34-I, II, III,…, XXXVI
1:1 000 000

4

1:100 000

20'

30'

1/144 част от картния лист в ма- K-34-1, 2, 3,…, 144
щаб 1:1 000 000

5

1:50 000

10'

15'

1/4 част от картния лист в мащаб K-34-47-A, Б, В, Г
1:100 000

6

1:25 000

5'

7,5'

1/4 част от картния лист в мащаб К-34-47-Г-а, б, в, г
1:50 000

7

1:10 000

2'30"

3'45"

1/4 част от картния лист в мащаб К-34-47-Г-в-1, 2, 3, 4
1:25 000

8

1:5000

1'15"

1'52,5"

9

1:2000

25"

37,5"

1/256 част от картния лист в ма- К-34-47-(1, 2, 3,..., 256)
щаб 1:100 000
1/9 част от картния лист в мащаб К-34-47-(256)-а, б, в,..., и
1:5000

2. За нестандартни картни листове във всички
мащаби, по-едри от 1:2000 в свободна разграфка.
Картните листове се номерират с арабски
цифри от запад на изток и по последователни
редове от север на юг. Върху всеки картен лист
се обозначава:
– номер на листа („Лист № …“);
– номенклатурата/номенклатурите на стандартния лист/листове в най-близкия по-дребен мащаб,
в който/които попада изобразената територия;
– мащаб.
6509

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-22
от 16 юли 2010 г.

за ползване под наем на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и за
изплащане на компенсационни суми на воен
нослужещите и цивилните служители, които
живеят при условията на свободно договаряне
Г л а в а

6

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване под наем на жилища,
ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на
компенсационни суми на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 2. (1) Жилищният фонд на Министерството на отбраната се състои от:
1. служебни жилища, ателиета и гаражи в
управление на Министерството на отбраната;
2. наети от Министерството на отбраната за
ползване под наем жилища, ателиета и гаражи;
3. жилищните помещения в общежития.
(2) Жилищният фонд на Министерството на
отбраната служи за задоволяване на жилищните
нужди на военнослужещите, цивилните служите-

ли и на семействата на загиналите при или по
повод изпълнение на службата военнослужещи
от Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Чл. 3. (1) Имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната по чл. 2, ал. 1
по своето предназначение служат за:
1. настаняване на военнослужещи и цивилни
служители по реда на глава втора, раздели ІV и VІІ;
2. настаняване на лица, заемащи ръководни
длъжности в Министерството на отбраната,
Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, и слушатели/
докторанти в редовна форма на обучение от
Военна академия „Г. С. Раковски“ по реда на
глава втора, раздел VІ.
(2) Разпределението на имотите по ал. 1 се
извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на главния директор на
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
в Министерството на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ИМОТИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Раздел I
Органи за установяване на жилищните нужди
и за настаняване в имоти от жилищния фонд
на Министерството на отбраната
Чл. 4. Степента на жилищна нужда на лицата
се установява от жилищните комисии в Министерството на отбраната, военните формирования
на Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 5. (1) Жилищните комисии в Министерството на отбраната се назначават със заповед на
министъра на отбраната или оправомощено от
него длъжностно лице, във военните формирования – със заповед на командира (началника) на
военното формирование, в структурите на пряко
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подчинение на министъра на отбраната – със
заповед на съответния началник/ръководител,
и имат следните правомощия:
1. приемат постъпилите заявления-декларации на нуждаещите се от жилище, ателие или
гараж с приложени документи, удостоверяващи
жилищните им нужди, респективно нуждата от
ателие или гараж;
2. един път годишно – до 20 ноември на
съответната година, изготвят предложение за
определяне степента на жилищна нужда въз
основа на документите по т. 1, което се отразява в протокол от заседанието на комисията,
съставен в два екземпляра;
3. изпращат до Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ един екземпляр от
протокола в посочения в т. 2 срок заедно с
постъпилите заявления-декларации и приложените към тях документи с предложение за
актуализация на списъците на картотекираните лица;
4. три пъти годишно – до 20 февруари,
до 20 юни и до 20 септември на съответната
година, изготвят допълнително предложение
за определяне степента на жилищна нужда,
което се отразява в протокол от заседанието
на комисията, в случаите на:
а) промяна на местослуженето (местоработата), включително при прекратяване на правоотношението за изпълнение на военната служба,
на служебното или трудовото правоотношение
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната;
б) ново назначаване;
в) промяна в имотното и/или семейното
състояние и/или на договора за наем, сключен
при условията на свободно договаряне;
г) промяна в показателите, имащи отношение към определянето на жилищната нужда;
5. изпращат до Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ един екземпляр от
протокола в посочените в т. 4 срокове заедно
с постъпилите заявления-декларации и приложените към тях документи с предложение
за актуализация на списъците на картотекираните лица;
6. въз основа на обявените по реда на чл. 9,
ал. 1 списъци на картотекираните лица ежемесечно изготвят протокол и проект на заповед
за изплащане на компенсационните суми по
реда на чл. 39.
(2) Жилищните комисии заседават при
наличие на квалифицирано мнозинство от 2/3
от състава на комисията. Решенията се вземат
с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 6. Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“:
1. подпомага министъра на отбраната в определянето на насоките на жилищната политика
на Министерството на отбраната;
2. регистрира и завежда на отчет всички
жилищни имоти, предоставени за управление
на Министерството на отбраната;
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3. съставя, актуализира и поддържа бази
данни „Имоти от жилищния фонд“ и картотеки,
които включват списък на нуждаещите се от
жилище, ателие или гараж, на настанените в
имоти от жилищния фонд на Министерството
на отбраната и на свободните жилища, ателиета
и гаражи и жилищни помещения в общежития;
4. един път годишно към 28 февруари на
съответната година извършва анализ на данните от картотеката за броя на картотекираните
като нуждаещи се лица и определя на тази
основа нуждата от придобиване на нови жилища в определeни населени места, както и
ненужните такива;
5. приема и проверява чрез съответните
регионални структури на главната дирекция
представените от жилищните комисии по реда
на чл. 5, ал. 1 документи, като при необходимост
изисква от жилищните комисии или от лицата
допълнителни документи за удостоверяване на
факти от значение за картотекирането;
6. по своя инициатива или по сигнал, самостоятелно или съвместно с представители
на жилищните комисии по чл. 5 може да
извършва проверки на жилищните условия на
картотекираните лица;
7. един път годишно – към 30 ноември на
съответната година, изготвя проектосписък на
картотекираните лица и го представя за обявяване по реда на чл. 9;
8. три пъти годишно – към 28 февруари,
към 30 юни и към 30 септември на съответната година, изготвя изменение в списъците
на картотекираните лица и го представя за
обявяване по реда на чл. 9;
9. изготвя заповеди за настаняване, подготвя
сключването на договори за наем и организира
предаването на имотите на настанените в тях
наематели;
10. води и съхранява договорно-техническо
досие за наетите жилища, ателиета, гаражи и
жилищни помещения в общежития от жилищния
фонд на Министерството на отбраната;
11. организира събирането на наеми и други дължими суми от наемателите на жилища,
ателиета, гаражи и на жилищни помещения в
общежития от жилищния фонд на Министерството на отбраната;
12. изготвя проектосметна документация
за необходимите финансови средства за извършване на основни и аварийни ремонти и
за обзавеждане на имотите от жилищния фонд
на Министерството на отбраната;
13. разпределя утвърдените средства в годишната бюджетна сметка на програмите, ръководени от дирекцията, и планира финансовите
средства за включване в бюджетната прогноза
за съответната година извършването на основни
и аварийни ремонти на имотите от жилищния
фонд на Министерството на отбраната;
14. предлага прекратяване на договорите
за наем по реда на Закона за задълженията и
договорите на основанията, посочени в тях и
в наредбата;
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15. организира дейността по освобождаване на жилищата, ателиетата, гаражите и
на жилищните помещения в общежитията от
жилищния фонд на Министерството на отбраната, заети без правно или на отпаднало
правно основание;
16. организира експлоатацията, поддържането и обзавеждането на имотите от жилищния
фонд на Министерството на отбраната.
Раздел II
Определяне и степенуване на жилищните нужди
Чл. 7. (1) Военнослужещите и цивилните
служители се картотекират като нуждаещи
се от жилище, ателие или гараж, когато те и
членовете на техните семейства отговарят на
следните условия:
1. имат нужда от жилище, ателие или гараж
в населеното място, в което служат (работят);
2. не притежават в населеното място, в което
служат (работят), собственост или вещно право
на ползване върху жилище или вила, годни за
постоянно обитаване, респективно върху ателие
или гараж; негодността се доказва с документ,
издаден от компетентните органи;
3. не са прехвърляли жилищен имот или вила,
респективно ателие или гараж, през последните
5 години преди подаването на заявлението-декларация с изключение на кандидатстващите
за жилищно помещение в общежитие.
(2) Картотекирането на нуждаещите се
лица се извършва въз основа на заявлениедекларация по образец съгласно приложение
№ 1, подадено не по-късно от 7 работни дни
преди крайния срок по чл. 5, ал. 1, т. 2 или
4. Заявлението-декларация се подава в два екземпляра до съответната жилищна комисия в
деловодството по местослужене (месторабота)
и към него се прилагат:
1. удостоверение, издадено от структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), за установяване на местослуженето
(местоработата) и обстоятелствата по чл. 9,
ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 3, т. 2 и 6;
2. документи, удостоверяващи жилищната
нужда (посочени в заявлението-декларация);
3. договор за наем – за военнослужещите и
цивилните служители, които ползват под наем
жилища при условията на свободно договаряне.
(3) Включените в обявения по реда на чл. 9,
ал. 1 списък на картотекираните лица, в периодите на последващо картотекиране по чл. 5,
ал. 1, т. 4 подават не по-късно от 7 работни дни
преди крайния срок само заявление-декларация,
съгласно приложение № 2.
(4) При промяна в семейното, имотното
състояние, служебното (трудовото) правоотношение и/или в наемното правоотношение,
когато живеят при условията на свободно договаряне, картотекираните като нуждаещи се
лица са длъжни в 15-дневен срок от настъпване
на съответното обстоятелство да подадат ново
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заявление-декларация до жилищната комисия,
в което да посочат променените обстоятелства,
ведно с необходимите документи.
(5) Участващите в международни операции и мисии извън територията на страната
в периодите на картотекиране по чл. 5, ал. 1,
т. 2 и 4 не подават заявления-декларации и
се картотекират с данните от обявения преди
заминаването им в международната операция
или мисия списък на картотекираните лица
по чл. 9, ал. 1.
(6) Като нуждаещ се картотекира само един
от съпрузите по техен избор, когато и двамата
служат (работят) в Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
в едно и също населено място.
Чл. 8. (1) При определяне и степенуване на
жилищните нужди лицата, включените в списъка по чл. 9, ал. 1, се подреждат в следните
категории:
1. военнослужещи;
2. цивилни служители.
(2) В категориите по ал. 1 нуждаещите се
от жилище се подреждат в групи, както следва:
1. първа група – ползващи за жилища нежилищни помещения; живеещи в жилищни
помещения, които са негодни за обитаване,
вредни в санитарно-хигиенно отношение или
застрашени от самосрутване и освидетелствани
по съответния ред;
2. втора група – наематели на свободно
договаряне;
3. трета група – живеещи при свои близки; в
жилищно помещение в общежитие; настанени в
жилища от жилищния фонд на Министерството
на отбраната, несъответстващи на нормативите
по чл. 13; настанени в ателие по чл. 14, ал. 3;
4. четвърта група – кандидатстващите за
жилищно помещение в общежитие или вече
живеещи в такова, но прехвърлили през последните 5 години жилищен имот или вила.
Чл. 9. (1) Министърът на отбраната или оправомощено от него лице със заповед обявява
списъците на картотекираните лица.
(2) В списъците по ал. 1 нуждаещите се
от жилища, ателиета, гаражи и жилищни помещения в общежитие лица се подреждат в
последователен ред според общия брой точки,
набрани по следните показатели:
1. според притежаваното военно звание:
а) до ефрейтор 2-ри клас (старши матрос
2-ри клас) включително – 5 точки;
б) за всяко следващо военно звание – плюс
5 точки;
2. според определената група по чл. 8, ал. 2:
а) първа група – 20 точки;
б) втора група – 16 точки;
в) трета група – 12 точки;
г) четвърта група – 8 точки;
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3. според продължителността на стажа в
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната – за всяка прослужена
година – по 2 точки;
4. според броя на членовете на семейството, живеещи в населено място, за което се
картотекира нуждаещият се – за всеки член
по 10 точки.
(3) Към общия брой точки по ал. 2 се добавят, както следва:
1. за преживелия съпруг/съпруга (военнослужещ или цивилен служител) на загинал при или
по повод изпълнение на службата военнослужещ
или цивилен служител от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната – 40 точки;
2. за висококвалифицирани специалисти – 20
точки;
3. за самотни родители на непълнолетни
деца – 15 точки;
4. за семейства, в които един от членовете
е с призната намалена работоспособност над
71 на сто – 15 точки;
5. за млади семейства – 10 точки;
6. за участвалите в международни операции
и мисии извън територията на страната – 15
точки за всяка мисия с висока степен на риск,
10 точки за всяка мисия с ниска степен на
риск, но не повече от 30 точки.
(4) При получен равен брой точки за две
или повече картотекирани лица предимство
се дава на:
1. военнослужещите – в зависимост от заеманата длъжност, старшинството във военното
звание и прослужените години;
2. цивилните служители – в зависимост от
заеманата длъжност и прослужените години.
(5) При равен брой точки за две или повече картотекирани лица при равни условия по
ал. 4, т. 1 и 2 предимство се дава на онези от
тях, които са картотекирани по-рано.
(6) Списъците съдържат следните данни:
военно звание, име, презиме, фамилия, местослужене (месторабота), адрес, брой на членовете
на семейството, група и категория.
(7) Заповедта по ал. 1 без списъците на
картотекираните лица се обявява на таблото за
обявления в сградата на съответните териториални звена на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ в 3-дневен срок от издаването є и
се публикува на страницата на Министерството
на отбраната в интернет.
(8) Извадки от списъците в необходимия
обем се изпращат на съответните жилищни
комисии.
Чл. 10. За установени от жилищните комисии
по чл. 5, ал. 1, от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ или от други компетентни органи в Министерството на отбраната
неверни данни в заявленията-декларации по
чл. 7, послужили като основание за по-голяма тежест на жилищната нужда, лицата носят
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административно-наказателна отговорност по
чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и се изключват
от списъците на картотекираните лица за срок
до 3 години със заповед на министъра на отбраната по предложение на Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“.
Чл. 11. Заповедите по чл. 9, ал. 1 и по чл. 10
могат да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Условия за настаняване в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната
Чл. 12. (1) В жилища от жилищния фонд на
Министерството на отбраната се настаняват под
наем военнослужещи и цивилни служители, ако
те и членовете на техните семейства отговарят
на следните условия:
1. включени са в одобрения по реда на
чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните като
нуждаещи се лица в населеното място, където
служат (работят);
2. отговарят на условията по чл. 7, ал. 1,
т. 2 и 3;
3. в едномесечен срок освободят и предадат
на съответното териториално звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ заеманото до този момент жилище или жилищно
помещение в общежитие от жилищния фонд
на Министерството на отбраната.
(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се удостоверява с извадка от одобрения по реда на
чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните лица,
обстоятелствата по ал. 1, т. 2 – с декларация
на лицето, а по ал. 1, т. 3 – с удостоверение
от съответното териториално звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
Чл. 13. (1) При настаняване в жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната
се прилагат следните максимални нормативи:
1. за сам служител и за двучленно семейство – двустайно жилище;
2. за тричленно семейство – тристайно
жилище;
3. за семейство с 4 и повече членове – четиристайно жилище.
(2) При определяне на жилищната нужда
се взема предвид и заченатото дете.
(3) При промяна на жилищната нужда,
определена съгласно нормите на ал. 1, на
настаненото семейство може да бъде предоставено друго жилище съобразно наличния
жилищен фонд.
Чл. 14. (1) Право за настаняване под наем в
ателие от жилищния фонд на Министерството
на отбраната имат военнослужещи и цивилни
служители, които отговарят на следните условия:
1. включени са в одобрения по реда на чл. 9,
ал. 1 списък на картотекираните като нуждаещи
се от ателие лица в населеното място, където
служат (работят);
2. да са хабилитирани лица и заемат длъжност, за която се изисква хабилитация;
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3. да не притежават ателие или кабинет;
4. да не са прехвърляли ателие на трети лица
през последните 5 години преди подаване на
заявлението за настаняване.
(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиетата се извършва по
реда, предвиден за картотекиране, настаняване
и освобождаване на жилищата от жилищния
фонд на Министерството на отбраната.
(3) В случай че няма картотекирани право
имащи лица по ал. 1, в ателиетата могат да се
настанят по реда на картотекирането им лица,
отговарящи на условията по чл. 12.
Чл. 15. (1) Право за настаняване под наем
в гараж/паркоместо от жилищния фонд на
Министерството на отбраната имат военнослужещи и цивилни служители, които са включени
в одобрения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на
картотекираните като нуждаещи се от гараж
лица в населеното място, където служат (работят), в следната последователност:
1. инвалиди – собственици или наематели/
ползватели на жилище в сградата, в която са
построени гаражите, при условие че притежават лек автомобил и не притежават гараж/
паркоместо в същото населено място;
2. други военнослужещи или цивилни служители – собственици или наематели/ползватели
на жилище в същата сграда, при условие че
притежават лек автомобил и не притежават
гараж/паркоместо в същото населено място;
3. когато броят на гаражите/паркоместата
е по-малък от броя на кандидатите по т. 1 и
2, след удовлетворяване на лицата по т. 1 наемателите се определят между лицата по т. 2
по реда на картотекиране;
4. ако след предоставянето на гаражи на
лицата по т. 1 и 2 останат свободни гаражи,
те могат да се предоставят на други картотекирани за настаняване в гаражи военнослужещи
и цивилни служители, които притежават лек
автомобил и не притежават гараж/паркоместо
в същото населено място.
(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на гаражите се извършват по
реда, предвиден за картотекиране, настаняване
и освобождаване на жилищата от жилищния
фонд на Министерството на отбраната.
Раздел IV
Ред за настаняване в жилищата, ателиетата
и гаражите от жилищния фонд на Министер
ството на отбраната
Чл. 16. (1) Настаняването в жилищата,
ателиетата и гаражите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната се извършва
със заповед на министъра на отбраната при
спазване на поредността, посочена в обявения
списък по чл. 9, ал. 1.
(2) Включените в списъка по чл. 9, ал. 1
лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответното териториално
звено на Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“ за възможността да бъдат настанени.
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(3) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 лицата декларират в свободен
текст пред съответното териториално звено на
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ желанието/отказа да бъдат настанени в
предложеното им жилище.
(4) В случай че лицето по ал. 3 е съгласно
да бъде настанено в предлаганото жилище, в
едномесечен срок освобождава заемания до
този момент имот от жилищния фонд на Министерството на отбраната.
(5) При отказ на правоимащите лица да
заемат жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които изискват основен
ремонт и/или се намират в покрайнините на
съответното населено място, същите се обявяват
на страницата на Министерството на отбраната
в интернет. Желаещите за настаняване под наем
лица, които са включени в обявения списък по
чл. 9, ал. 1, подават заявление в свободен текст
до министъра на отбраната. Когато за едно
жилище се подаде повече от едно заявление,
настаняването се извършва при спазване на
поредността по чл. 9, ал. 2.
Чл. 17. (1) Ежегодно до 15 октомври на
съответната година настанените в жилище,
ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната наематели представят
в съответното териториално звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ декларация за семейно и имотно състояние и
удостоверение за месторабота.
(2) В случай че лицата не представят в срок
документите по ал. 1, съответното териториално
звено на Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“ ги изисква служебно.
Чл. 18. (1) В едно жилище се настанява
само едно семейство.
(2) В заповедта за настаняване се посочват:
видът и местонахождението на жилището; трите
имена и ЕГН на наемателя и на членовете на
семейството му; срокът за настаняване.
(3) Заповедта за настаняване се връчва от
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 19. Настанителна заповед се издава само
за имоти, за които има издадено по установения
ред писмено разрешение за ползване.
Чл. 20. (1) Въз основа на заповедта за
настаняване се сключва писмен договор за
наем между министъра на отбраната и лицето,
посочено като наемател в настанителната заповед, в който се уреждат: редът за предаване
и приемане на имота; правата и задълженията
на страните; размерът на депозита, наемната
цена за имота и за движимите вещи в него,
разходите, свързани с ползването на имота, както
и редът и начинът за плащането им; срокът за
настаняване; отговорността при неизпълнение
на задълженията; задълженията за извършване
на текущите ремонти, редът за прекратяване
на договора, дължимото обезщетение за полз-
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ване на имота без основание или на отпаднало
правно основание или който се ползва не по
предназначение и други.
(2) Имотът се предава на наемателя от
длъжностни лица от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, за което се съставя
двустранно подписан протокол. В протокола
подробно се описва състоянието на имота.
Чл. 21. (1) За наетите имоти от жилищния
фонд по чл. 3 и за движимите вещи в тях военнослужещите и цивилните служители заплащат
наемна цена, определена, както следва:
1. за имотите – при условията и по реда на
глава четвърта от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост;
2. за движимите вещи – съгласно методика – приложение № 3.
(2) Когато наетото жилище надхвърля нормативите, определени в чл. 13, ал. 1, наемната
цена по ал. 1, т. 1 се удвоява.
(3) Със заповед на министъра на отбраната
се определя размерът на обезщетението, което
заплащат лицата, заемащи жилища, гаражи или
ателиета от жилищния фонд на Министерството
на отбраната без основание или на отпаднало
правно основание или които се ползват не по
предназначение.
Чл. 22. Ако имотът, за който се отнася настанителната заповед, не бъде зает без уважителни
причини от наемателя в едномесечен срок от
сключване на договора за наем, договорът се
прекратява на основание чл. 23, ал. 1, т. 9.
Раздел V
Прекратяване на договорите за наем
Чл. 23. (1) Договорите за наем се прекратяват едностранно от страна на министъра на
отбраната на следните основания:
1. поради неплащане на наемната цена или
на консумативните разноски за повече от един
месец или поради системното им неплащане
в срок;
2. поради необходимост от извършване на
разрешено по съответния ред строителство
от страна на Министерството на отбраната,
включително надстрояване или пристрояване,
когато се засягат обитавани помещения – след
предоставяне на друго жилище;
3. поради лошо стопанисване;
4. поради прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба, на
служебното или трудовото правоотношение
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната;
5. поради изтичане на срока за настаняване;
6. когато наемателят или член на неговото
семейство не отговаря на условията по чл. 12,
ал. 1, т. 2;
7. при нарушаване условията на договора
за наем;
8. когато жилището не се ползва по предназначение;
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9. при незаемане на имота, за който се
отнася настанителната заповед;
10. при деклариране на неверни данни или
за недекларирани факти и обстоятелства в декларация за семейно и имотно състояние от
значение за определяне на жилищната нужда
или продължаване на действието на сключения
договор.
(2) Договорите за наем могат да се прекратят по взаимно писмено съгласие на страните
или едностранно – по искане на наемателя, с
едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 24. (1) Договорите за наем се прекратяват по реда на Закона за задълженията и
договорите на основанията, посочени в чл. 23
и в договора за наем, с едномесечно писмено
предизвестие.
(2) Предизвестието по ал. 1 се връчва на
наемателя по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 лицата,
неосвободили имотите, заплащат обезщетение,
определено по реда на чл. 21, ал. 3.
Чл. 25. (1) Освобождаването на имота
и предаването му на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ се извършват от
бившия наемател, негов съпруг/съпруга или
упълномощен представител, за което се съставя
протокол за предаване и приемане на имота.
В протокола подробно се описва състоянието
на имота. В случай на нанесени щети на имота или на движимите вещи в него бившият
наемател е длъжен да ги поправи или дължи
обезщетение за нанесените щети в размер,
определен от комисия, назначена със заповед
министъра на отбраната или оправомощено
от него лице.
(2) При отказ или възпрепятстване освобождаването на имота от бившия наемател
съответното териториално звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“
предприема всички необходими действия за
изземването на имота по реда на чл. 80а от
Закона за държавната собственост.
Чл. 26. (1) В случаите, когато лицето, на
чието име е издадена заповедта за настаняване,
престане да отговаря на условията на чл. 12,
ал. 1, т. 2, договорът за наем не се прекратява, ако другият съпруг/а отговаря на същите
условия.
(2) При смърт на лицето, на чието име е
издадена заповедта за настаняване, договорът
за наем се прекратява с преживелия съпруг/
съпруга и/или със законния представител на
ненавършилите пълнолетие деца след изтичане
на две години от смъртта, но не по-късно от
навършване на пълнолетие на детето/децата.
(3) На преживелия съпруг/съпруга и/или
на законния представител на ненавършилите
пълнолетие деца на военнослужещ от Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, загинал при или по повод изпълнение на службата, се издава нова настанителна
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заповед и се сключва нов договор за наем
за ползваното жилище със срок от датата на
смъртта на военнослужещия до навършване на
пълнолетие на детето/децата, но не по-рано от
изтичане на две години от смъртта.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 договорът за
наем не се прекратява, ако другите настанени
лица отговарят на условията за настаняване по
чл. 12, ал. 1, т. 2.
Раздел VI
Условия и ред за настаняване в служебни жи
лища на лица, заемащи ръководни длъжности
в Министерството на отбраната, Българската
армия, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и на слушатели/
докторанти в редовна форма на обучение от
Военна академия „Г. С. Раковски“ в жилищни
помещения в общежития
Чл. 27. (1) Право за настаняване в имотите
по този раздел имат следните категории лица:
1. министърът на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянният секретар,
началникът на отбраната, заместник-началниците на отбраната;
2. военнослужещи от висшия команден
състав;
3. лица, заемащи ръководни длъжности в
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната;
4. слушатели и докторанти в редовна форма на обучение във Военна академия „Г. С.
Раковски“.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се настаняват
под наем в жилища по този раздел за срока
на заеманата от тях длъжност, ако са включени в списъка на картотекираните лица по
чл. 9, ал. 1.
(3) Слушатели и докторанти в редовна
форма на обучение във Военна академия
„Г. С. Раковски“ се настаняват в жилищните
помещения в общежития по този раздел за
времето на обучението им при наличие на
жилищна нужда в населеното място, където
се извършва обучението, което се удостоверява
със заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 1, ведно с необходимите документи. Документите се подават до жилищната
комисия на академията.
(4) Жилищната комисия на Военна академия
„Г. С. Раковски“ съставя и предлага на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ списък на правоимащите слушатели и докторанти
в редовна форма на обучение, утвърден от
началника на академията, за настаняване в
жилищни помещения в общежитията.
Чл. 28. Фактическото настаняване в имотите
и жилищните помещения в общежитията по
този раздел се извършва от Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ въз основа
на заповедта на министъра на отбраната по
чл. 3, ал. 2, заповед за настаняване по чл. 18
и сключен договор по чл. 20.
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Чл. 29. (1) Жилищата и жилищните помещения в общежития по този раздел се освобождават в едномесечен срок:
1. за лицата по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 – от
освобождаването от заеманата длъжност;
2. за лицата по чл. 27, ал. 3 – от изтичане
срока на обучение;
3. при наличие на основанията за прекратяване на договора по чл. 23, ал. 1.
(2) Когато имотът не бъде освободен доброволно в определения срок, се пристъпва към
изземването му по реда на чл. 80а от Закона
за държавната собственост.
Раздел VII
Условия и ред за настаняване в жилищни
помещения в общежития
Чл. 30. Общежитията на Министерството
на отбраната са предназначени за временно
ползване от военнослужещите и цивилните
служители на които не може да се осигури
жилище в населеното място, в което служат
(работят).
Чл. 31. (1) Настаняването по реда на този
раздел се извършва въз основа на определените
и степенувани по реда на глава втора, раздел
II жилищни нужди на военнослужещите и цивилните служители, с изключение на лицата
по ал. 3.
(2) Кандидатите за настаняване в общежитие подават заявление и удостоверение за
картотекиране до главния директор на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
(3) Извън случаите на ал. 2 настаняването
в общежития на военнослужещи, преведени
на служба от едно населено място в друго, до
включването им в списъците на картотекираните
лица в новото населено място се извършва въз
основа на подадено заявление при наличие на
свободни жилищни помещения.
(4) Настаняването се извършва със заповед
на министъра на отбраната. Въз основа на
заповедта за настаняване се сключва писмен
договор за наем.
(5) Настанените в общежитие лица не губят
правата си на картотекирани по реда на чл. 9,
ако отговарят на условията по чл. 12.
(6) Настанените в общежитие лица са
длъжни да спазват правилата за вътрешния
ред в общежитието, утвърдени от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“.
(7) За настаняването в жилищните помещения в общежития се прилага чл. 17.
(8) Едно семейство има право да бъде настанено само в едно жилищно помещение в
общежитие. При възможност семейство с три и
повече членове може да бъде настанено в две
едностайни жилищни помещения в общежитие.
Чл. 32. (1) Наемната цена за жилищните
помещения в общежитията, на движимите
вещи в тях, както и дължимите консумативни
и други разходи се определят, както следва:
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1. за жилищните помещения и движимите
вещи в тях – по реда на чл. 21, ал. 1;
2. за консумативните и други разходи – съгласно методика – приложение № 4.
(2) Със заповедта по чл. 21, ал. 3 се определя и дължимото обезщетение при ползване
на жилищните помещения в общежитията без
основание или на отпаднало правно основание
или които се ползват не по предназначение.
Чл. 33. (1) Жилищните помещения по този
раздел се освобождават при прекратяване на
договора за наем на основанията, посочени
в чл. 23, по реда на чл. 24, както и при настаняване в жилище от жилищния фонд на
Министерството на отбраната. Сключеният
договор се прекратява с едномесечно писмено
предизвестие.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 наемателите, неосвободили жилищните помещения,
заплащат обезщетение, определено по реда на
чл. 32, ал. 2.
(3) Освобождаването на имота и предаването му на главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ се извършва по реда на чл. 25,
ал. 1. В случай на нанесени щети на имота или
движимите вещи в него бившият наемател е
длъжен да ги поправи или дължи обезщетение
за нанесените щети в размер, определен от
комисия, назначена със заповед на министъра
на отбраната или оправомощено от него лице.
(4) При отказ или възпрепятстване освобождаването на жилищните помещения от бившите
наематели се пристъпва към изземването им
по реда на чл. 80а от Закона за държавната
собственост.
Г л а в а

т р е т а

ПОДДЪРЖАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЖИЛИЩА И ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ
Чл. 34. (1) Имотите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и
жилищните помещения в общежития се поддържат, ремонтират и обзавеждат със средства
от бюджета на Министерството на отбраната
по основна програма „Инфраструктура на отбраната“ в рамките на утвърдените средства за
съответната бюджетна година.
(2) При финансова възможност минимално
необходимото обзавеждане на служебните жилища, предназначени за настаняване на лицата
по чл. 27, ал. 2, т. 1 – 3, трябва да отговоря на
приложение № 5, а за жилищните помещения
в общежития – съгласно приложение № 6.
(3) Наемателите са длъжни да полагат
грижата на добър стопанин за жилищата,
ателиетата, гаражите и общежитията, в които
са настанени, както и за движимите вещи,
намиращи се в тях.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 35. На военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, на
които Министерството на отбраната не може
да предложи жилище или жилищно помещение
в общежитие и които живеят при условията
на свободно договаряне, се изплащат месечни
компенсационни суми в размери, определени
в таблицата – приложение № 7.
Чл. 36. (1) Право на получаване на компенсационни суми имат военнослужещите и
цивилните служители по чл. 35, които:
1. са картотекирани във втора група като
нуждаещи се от жилище в населеното място,
в което служат (работят), по реда на глава
втора, раздел ІІ;
2. ползват жилища при условията на свободно договаряне, които не са собственост на
техни съпрузи/съпруги, роднини по права линия
без ограничения, по съребрена линия до втора
степен включително и по сватовство до втора
степен включително.
(2) Военнослужещите, преведени на служба от едно населено място в друго, могат да
ползват правото по ал. 1, ако са освободили
ползваното от жилищния фонд на Министерството на отбраната жилище или жилищно
помещение в общежитие.
(3) В случаите, когато семейството на военнослужещия не го е последвало при преместването му и условията по ал. 1 са налице, на
военнослужещия се изплащат компенсационни
суми в установените размери за едночленно
семейство съгласно приложение № 7.
(4) Правото на получаване на месечни компенсационни суми възниква от датата на обявяване на списъците на картотекираните лица по
реда на чл. 9, като изплащането започва след
издаване на заповедта по чл. 39 въз основа на
подадените документи по чл. 37.
Чл. 37. (1) За изплащане на компенсационните суми военнослужещите и цивилните служители подават ежемесечно следните документи:
1. заявление-декларация до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице за Министерството на отбраната, до командира (началника) на военното формирование,
до началника/ръководителя на структурата на
пряко подчинение на министъра на отбраната
по образец съгласно приложение № 8;
2. копие от договора за наем.
(2) Документите по ал. 1 за текущия месец
се подават до 5-о число на всеки месец в деловодството по местослужене (месторабота) до
жилищните комисии по чл. 5, ал. 1.
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(3) За установени от жилищните комисии
по чл. 5, ал. 1, от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ или от други компетентни органи в Министерството на отбраната
неверни данни в заявленията-декларации по
ал. 1, послужили като основание за получаване на компенсационни суми, лицата носят
административно-наказателна отговорност по
чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и се изключват
от списъка на картотекираните лица за срок
до 3 години със заповед на министъра на отбраната по предложение на Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“. За изключването се уведомяват контролните органи
в Министерството на отбраната и служба
„Военна полиция“ за търсене на съответната
отговорност.
(4) При промяна в посочените в заявлениедекларацията обстоятелства или на договора
за наем лицата са длъжни в 15-дневен срок да
подадат ново заявление-декларация, в което
да посочат променените обстоятелства, ведно
с необходимите документи.
(5) В случаите по ал. 4, когато вследствие
на промените в обстоятелствата е налице основание за увеличаване или намаляване на
предвидената за изплащане компенсационна
сума, жилищната комисия незабавно отразява
промените и предлага изменение на заповедта
по чл. 39 за месеца, следващ подаването на
заявление-декларацията.
(6) В случаите по ал. 4, когато вследствие на
промените в обстоятелствата е налице отпадане
на правото за получаване на компенсационни
суми, жилищната комисия незабавно отразява
промените и предлага лицето за изключване
от заповедта по чл. 39.
(7) На военнослужещите и цивилните служители, участващи в международни операции
и мисии извън територията на страната, се
изплащат месечни компенсационни суми, без
да представят документите по чл. 37, ал. 1, в
случаите, когато те или семействата им продължават да ползват жилища при условията
на свободно договаряне.
Чл. 38. (1) Въз основа на обявените списъци на картотекираните като нуждаещи се
лица и постъпилите документи по чл. 37, ал. 1
жилищните комисии по чл. 5, ал. 1 изготвят
протокол и проект на заповед за изплащане
на компенсационните суми.
(2) При неподаване без уважителни причини на документите по чл. 37, ал. 1 по реда
и в сроковете по чл. 37, ал. 2 лицата не се
включват в проекта на заповед за изплащане
на компенсационните суми и такива не им се
изплащат.
Чл. 39. Компенсационните суми се изплащат ежемесечно по местослуженето (местоработата) на военнослужещия или цивилния
служител въз основа на заповед на министъра
на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за министерството, на коман-
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дира/началника на военното формирование,
на началника/ръководителя на съответната
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
Чл. 40. (1) Получаването на компенсационните суми се прекратява, ако военнослужещият
или цивилният служител:
1. бъде настанен в жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие от жилищния
фонд на Министерството на отбраната;
2. откаже да заеме предложеното му жилище
или жилищно помещение в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната;
3. бъде командирован по реда на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.);
4. не отговаря на изискванията на чл. 35 и 36.
(2) Отказът по ал. 1, т. 2 се извършва с
декларацията по чл. 16, ал. 3, копие от която
се изпраща на съответната жилищна комисия.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Семейство“ са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили
в брак.
2. „Близки“ са роднините по права линия, по
съребрена линия до втора степен включително
и по сватовство до втора степен включително.
3. „Младо семейство“ е семейство, в което
съпрузите са сключили брак до три години преди
датата на изготвяне на списъците по чл. 9 и
към същата дата не са навършили 35 години.
4. „Самотни родители на непълнолетни деца“
са родители, които поради вдовство, развод
или несключване на брак се грижат сами за
отглеждането на непълнолетните си деца.
5. „Висококвалифицирани специалисти“ са
хабилитирани лица, които заемат длъжност
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, за която се изисква
хабилитация.
6. „Лица, заемащи ръководни длъжности
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната“ са лица, които заемат
следните длъжности:
а) за Министерството на отбраната – от
началник на отдел и по-високи;
б) за структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната – ръководителите им
и техните заместници, директорите на регионалните служби „Военна полиция“, началниците
на клиники и катедри и началниците на болниците за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация към Военномедицинската
академия, началниците на факултети и катедри
във висшите военни училища;
в) за Българската армия – командири на
полк, бригади и база от въоръжените сили
на Република България, техните заместници
и началниците на щаб, както и от началник-
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отдел и по-високи в щабовете на Съвместно
оперативно командване, на Сухопътните
войски, на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и в Щаба по осигуряването
и поддръжката.
7. „Системното неплащане в срок“ е неплащането три и повече пъти за период от 12
месеца.
8. „Жилище“ е жилищен обект по смисъла
на § 5, т. 30 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Наемните правоотношения, възникнали по досегашните условия и ред, се
привеждат в съответствие с условията и реда,
регламентирани в тази наредба, в 2-месечен
срок от влизането є в сила.
(2) В 15-дневен срок от влизане в сила на
тази наредба настанените в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната лица
подават до териториалното звено на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ по
местонахождение на имота заявление-декларация по приложение № 1. Лицата, участващи
в мисии или операции извън територията на
страната и дългосрочно командированите извън територията на страната, могат да подадат
заявление-декларация по факс.
(3) На лицата, които не изпълнят задължението по ал. 2 или откажат да приведат наемното си правоотношение в съответствие с тази
наредба, се отправя едномесечно предизвестие
за прекратяване на сключения с тях договор.
§ 3. Обявеният по досегашния ред списък
на картотекираните лица запазва действието
си до обявяването на нов списък по реда на
тази наредба.
§ 4. (1) Лицата, заварени като наематели на
жилища от жилищния фонд на Министерството
на отбраната по отм. § 165 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от
2001 г.), имат право да ги ползват пожизнено
под наем, ако:
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1. са на възраст над 65 години;
2. те, членовете на техните семейства и тех
ни роднини по права линия от първа степен
не притежават на територията на страната
собствен имот, годен за постоянно обитаване;
3. не са извършвали разпоредителни действия със собствен жилищен имот или вила,
годни за постоянно обитаване, през последните
десет години.
(2) При смърт на лице по ал. 1, на чието
име е издадена заповедта за настаняване, преживелият съпруг/съпруга получава правото
да ползва пожизнено под наем жилището, за
което се издава нова настанителна заповед и
се сключва нов договор за наем.
(3) В 2-месечен срок от влизането в сила на
тази наредба министърът на отбраната издава
заповеди за настаняване и подписва договори
за наем с лицата по ал. 1 и 3.
§ 5. За жилищата в райони с отпаднала
необходимост за Министерството на отбраната
наемните правоотношения с лицата, заварени
като наематели по отм. § 165 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2001 г.),
се запазват до провеждане на процедура за
продажбата им.
§ 6. С наредбата се отменят:
1. Наредба № Н-10 от 2009 г. за настаняване
в имоти от жилищния фонд на Министерството
на отбраната и в имоти, наети за отдаване под
наем (обн., ДВ, бр. 49 от 2009 г.; доп., бр. 22
от 2010 г.);
2. Наредба № Н-17 от 2009 г. за изплащане
на компенсационни суми на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството
на отбраната, които живеят при условията на
свободно договаряне (ДВ, бр. 59 от 2009 г.).
§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 226б, ал. 2 и чл. 226в, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, чл. 30 от Закона за държавната
собственост и влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2

ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ НА _____________________
ГР. ____________________, ОБЛАСТ ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от .............................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
с месторабота ........................................................................................................................................................
гр. (с.) .........................................................................................................
с .......... години трудов стаж в МО,БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната
с постоянен адрес гр. (с.) ......................................................., област ............................................................ ,
настоящ адрес гр. (с.) .............................................................., област ........................................................... ,
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ж.к. (ул.) ……….......................................................... № ............., бл. .........., вх. .........., ет. .........., ап. ..........,
ЕГН .................................., лична карта № ...................................., издадена на .......................................... г.
от ..................................... МВР ......................................................
Моля да бъда картотекиран/а като нуждаещ се от жилище (ателие, гараж), жилищно помещение в
общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната (ЖФ на МО):
ДЕКЛАРИРАМ:
I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:
а) .................................................

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

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

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

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

б) .................................................

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

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

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

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

в) .................................................

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

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

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

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

г) .................................................

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

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

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

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

д) .................................................

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

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

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

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

II. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ:
2. Аз заедно със семейството си или разделен от семейството си живея в
гр. (с.) ..............................., ж.к. (ул.) ........................................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ......, в жилище
.........................................................., което е собственост на …………………...........................………………………………
(на свободен наем, в общежитие)

(трите имена на собственика, МО – ЖФ, ОбС, др.

...............................................................................................................................................................................
ведомства и др.; наличие на съпружеска/родствената връзка между наемодателя и декларатора)

Жилището се състои от ….................................................................... .
(брой на стаите и сервизните помещения)

III. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:
3. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме) собствено жилище (само
стоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на жилище (излишното се зачертава).
Жилището се състои от ……………………………………. (брой на стаите и сервизните помещения), с площ ...........
кв.м и се намира в гр. (с.) …………………………., ж.к. (ул.) ……………………….....………… № ........, бл. .................. ,
вх. ........, ет. .............., ап. ..............
Жилищният имот е придобит през ..........……..г. чрез………………….........................………………………………………..
(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение, по наследство и др.)

с нотариален акт (договор) № …...............................................……………………………………………………………………………...
4. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме) собствена вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на вила или на парцел (излишното се
зачертава).
Вилата се състои от .......................................................................................... с площ ............... кв.м и се
(брой на етажите, стаите и сервизните помещения)

намира в гр. (с., вилна зона) ...............................................…………………………………………………………………………………...
5. Годни ли са за постоянно обитаване
ДА НЕ
(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)

6. Аз и членовете на моето семейство сме настанени в жилище от ЖФ на МО, намиращо се в
гр. (с.) ................................................…………, ж.к. (ул.) ................................................………… № ...., бл. ....,
вх. ...., ет. ...., ап. ...., състоящо се от ……………………….............…………….......................…, с площ ……………. кв.м.
(брой на стаите и сервизните помещения)

IV. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
7. Аз и членовете на моето семейство ............................... прехвърляли жилищен имот на други лица
(сме или не сме)

през последните 5 години, както следва:
................................................................ жилищен имот през ……………г., .......................................................... ,
(продаден, дарен, заменен и др.)
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състоящ се от ................................................................................ , намиращ се в гр. (с.) .............................. ,
(брой на стаите и сервизните помещения)

ж.к. (ул.) ...................................................... №............, бл. ............., вх. ..........., ет. ..........., ап. ....................,
на ..........................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)

8. Отговарям на условията по чл. 12 от наредбата
.................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на жилище)

9. Отговарям на условията по чл. 14 от наредбата
.................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на ателие)

10. Отговарям на условията по чл. 15 от наредбата
.................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на гараж)

11. Други индивидуални данни, пояснения и декларации за семейното, жилищното и имотното състояние на декларатора, които се изписват в свободен текст ...............................................................................
..................................................................................................................................................................................
V. ДРУГИ ДАННИ:
а) самотни родители на непълнолетни деца;
б) член от семейството ми е с намалена работоспособност над 71 на сто;
в) младо семейство;
…………………………………………..
д) данни за предишно картотекиране.
Забележка. Необходимото се подчертава, прилага се документ.
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност по чл. 10
от наредбата!
Приложение:
1. Документ за собственост или за вещно право на ползване на жилищен (вилен) имот;
2. Документ за извършени сделки с имот;
3. Договор за свободен наем;
4. Настанителна заповед;
5. Други документи.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Декларацията се подписва от двамата съпрузи.
1. ДЕКЛАРАТОР:

2. ДЕКЛАРАТОР:

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

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

(име, презиме и фамилия)

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ...........................................................

ЕГН ...........................................................

Лична карта № .......................................

Лична карта № ......................................

Издадена от .............................................

Издадена от .............................................

Подпис: .....................................................

Подпис: ....................................................

.................................................................. г.

................................................................. г.

гр. ...............................................................

гр. ...............................................................

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 3
ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ НА _____________________
ГР. ____________________, ОБЛАСТ ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ...................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
с месторабота ..............................................................................................., гр. (с.) ........................................
с .......... години трудов стаж в МО,БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната
с постоянен адрес гр. (с.) ......................................................., област ............................................................ ,
настоящ адрес гр. (с.) ..............................................................., област ........................................................... ,
ж.к. (ул.) ………........................................................... № ............., бл. .........., вх. .........., ет. .........., ап. ..........,
ЕГН ....................................., лична карта № ..............................., издадена на ............................................ г.
от ......................................... МВР ......................................................
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Д Е К ЛАР И РАМ :
Към ……………….. 201 ….. г. нямам промени в семейното и/или имотното състояние, както и в наемното
правоотношение, декларирани към ……………….. 201 ….. г.
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в настоящата декларация, нося отговорност
по чл. 10 от наредбата.
1. ДЕКЛАРАТОР:

2. ДЕКЛАРАТОР:

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

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

(име, презиме и фамилия)

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ...........................................................

ЕГН ...........................................................

Лична карта № .......................................

Лична карта № ......................................

Издадена от .............................................

Издадена от ............................................

Подпис: .....................................................

Подпис: ....................................................

.................................................................. г.

................................................................. г.

гр. ................................................................

гр. ...............................................................

Приложение № 3
към чл. 21, ал. 1, т. 2
МЕТОДИКА
за определяне на месечната наемна цена за движими вещи – частна държавна собственост, намиращи
се в отдадените под наем жилища, ателиета и жилищни помещения в общежитията от жилищния фонд
на Министерството на отбраната
1. С методиката се определя наемната цена при отдаване под наем на движими вещи – частна държавна собственост, намиращи се в жилища, ателиета и жилищни помещения в общежитията от жилищния
фонд на Министерството на отбраната.
2. Месечната наемна цена на движимите вещи НЦдв на обзаведените служебни жилища, ателиета и
жилищни помещения в общежития се определя за всяко конкретно служебно жилище, ателие и служебно
жилищно помещение в общежитие.
3. Обзаведеното жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие трябва да съдържа кухненско
и/или холно и/или спално/детско обзавеждане, като:
3.1. пълното кухненско обзавеждане включва: СКШ долен ред с вградена мивка алпака, вграден
кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня, СКШ
горен ред с вграден абсорбатор; пералня; щори за прозорците; хладилник; маса за хранене и 4 стола;
осветление; отопление;
3.2. пълното спално обзавеждане включва: гардероб – 1 бр.; спалня с матрак; нощни шкафчета – 2 бр.;
тоалетка с огледало – 1 бр.; стол – 1 бр.; PVC корниз – 1 бр.; тънки и плътни пердета; осветление; отопление;
3.3. пълното детско обзавеждане включва: единични легла с матраци – 1 или 2 бр.; ракла – 1 бр.;
бюро – 1 бр.; стол – 1 бр.; гардероб – 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; осветление; отопление;
3.4. пълното холно обзавеждане включва: секция – 2 бр.; поставка за телевизор; мека мебел – диван
и 2 бр. табуретки; ниска маса; PVC корниз; осветление; отопление;
3.5. частичното обзавеждане включва до 50 % от посоченото в т. 3.1 – 3.4.
4. Основната наемна цена ОНЦдв за движимите вещи е, както следва:
Тип обзавеждане

Сума
Пълно

Частично

1.

Кухненско обзавеждане

10 лв.

5 лв.

2.

Холно обзавеждане

12 лв.

6 лв.

3.

Спално/детско обзавеждане

8 лв.

4 лв.

5. Наемната цена за движимите вещи за тип обзавеждане се отнася за жилище със следните показатели:
– местонахождение на жилището според категорията на населеното място и зоната, в която попада – I категория;
– период на експлоатация на движимите вещи – от 5 до 10 години.
6. Основната наемна цена се коригира с коефициент за показатели, посочени в таблицата:
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Таблица № 1

Показатели за корекция

Процент увеличение/намаление

А.

Местонахождение на жилищата според категорията на населеното място

1.

Нулева категория

+15%

2.

Втора категория

-3%

3.

Трета категория

-7%

4.

Населени места от четвърта до осма категория

-15%

Б.

Период на експлоатация

1.

Ново обзавеждане, до 2 години

+40%

2.

До 5 години

+20%

3.

Над 10 години

-85%

7. Коригираната основна наемна цена се определя, като основната наемна цена се умножи по
общ корекционен коефициент, образуван като
аритметичен сбор от процентите в увеличение,
респективно намаление, на водещия коефициент
1 от показателите в таблица № 1 по следната
формула:
НЦ дв = ОНЦ дв × К
К = (1 + Пр нм + Пр пе),
където:
НЦ дв е коригираната основна наемна цена;
ОНЦ дв – основната наемна цена;
К – аритметичният сбор от процентите в
увеличение, респективно намаление, на водещия
коефициент 1 от показатели;
Пр нм – процентът за показател – местонахождение на жилището според категорията на
населеното място;
Пр пе – процентът за показател – период на
експлоатация;
8. Определените по тази методика наемни
цени се закръглят в число до втория знак след
точката, т.е. в сума до стотинки.

Приложение № 4
към чл. 32, ал. 1, т. 2
МЕТОДИКА
за определяне на дължимите консумативни и
други разходи при ползване на жилищни по
мещения в общежития
1. Други разходи, дължими при ползване на
жилищни помещения в общежития, по смисъла
на тази методика са припадащата се част от
постоянните разходи по подръжката и управлението на общежитието.
2. Припа дащата се част от постоянни те
разходи за ползване на жилищно помещение в

общежитието се определя за всяко конкретно
жилищно помещение в общежитие.
3. За постоянни разходи се считат тези, които
не зависят от броя на настанените наематели, а
се отнасят към идеалната част от РЗП (разгъната
застроена площ) на общежитието. Постоянните
разходи, необходими за поддържане на общежитията, са разходи за почистване и хигиена,
за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, за
охрана, за абонаментна поддръжка на асансьорна
техника, котли и други разходи, отговарящи на
описанието за постоянни такива.
4. „Консумативните разходи“ са разходите
за топлоенергия, електроенергия, студена и/
или топла вода.
5. „Дължимите консумативни разходи“ са
реално отчетеното потребление на консумативни
разходи чрез контролни измервателни уреди и/
или разпределени пропоционално на наемател.
Те се определят веднъж годишно по вид консумативен разход и по наемател и/или по жилищно
помещение.
6. Събирането на дължимите консумативни
разходи се извършва чрез събиране на месечна
авансова вноска за консумативни разходи. Месечната авансова вноска за ползване на жилищно
помещение в общежитие е за един брой наемател
и се определя конкретно за всяко общежитие.
7. Веднъж годишно се уравняват събраните
месечни авансови вноски за консумативни разходи, като от натрупаната сума се приспадат
сумите по т. 4. Резултатът от уравняването се
дължи от или се възстановява на наемателя.
8. Обща разгъната площ, върху която се
формират постоянните разходи, е сбор на обща
разгъната площ в квадратни метри на жилищните
и общите части – ОРП.
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9. Месечният размер на припадащата се част
от постоянните разходи за 1 кв.м е аритметичен
сбор от средномесечния размер на същите, отнесени към обща разгъната площ, върху която
се формират те, по формулата:
ПЧПР = СМРПР / ОРП,
СМРПР = (ПР1 + ПР 2 + ... + ПР n) / 12
ОРП = OРП жч + OРПоч ,
където:
ПЧПР е припадащата се част от постоянните
разходи за 1 кв.м;
СМРПР – средномесечният размер на постоянните разходи, получени като сума от годишния
размер на постоянните разходи, разделени на 12;
ПР1, 2, 3.....n – постоянните разходи в годишен
размер;
n – броят на постоянни разходи;
ОРП – общата разгъната площ, която е
сума от общата разгъната площ на жилищните
и общите части;
OРП жч – общата разгъната площ на жилищните части в квадратни метри;
OРПоч – общата разгъната площ на общите
части в квадратни метри.
10. „Полезна площ на жилищното помещение
в общежитие“ е сумарната площ на всички помещения в него, измерена по вътрешните зидарски
очертания на стените, и цялата площ на балкони,
лоджии, веранди и тераси с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните
стени на жилището – ПП.
11. Припадащата се част от постоянните
разходи за ползване на жилищно помещение в
общежитието е произведение от припадащата се
част от постоянните разходи за 1 кв. м, дефинирана в т. 9, и полезната площ на жилищното
помещение в общежитие по формулата:
МРПЧПР = ПП × ПЧПР,
където:
МРПЧПР е месечният размер на припадащата
се част от постоянните разходи за ползване на
жилищно помещение в общежитието;
ПЧПР – припадащата се част от постоянните
разходи за 1 кв. м, определен в т. 9;
ПП – полезната площ.
12. Месечната авансова вноска за консумативен разход е сумата, дължима авансово при ползването на жилищното помещение в общежитие
всеки месец за период от една година, свързана с
годишното потребление на консумативния разход,
както и за предоставяни услуги в общежитията,
реализиращи консумативен разход (ползване на
обществена пералня).
13. Месечната авансова вноска за консумативен разход се определя на база общ брой
наематели – МАВ крi , и на общ обем, в частност
за топлоенергия – общ отопляем обем – МАВ крj.
14. Общият отопляем обем на общежитие е
сбор от отопляемия обем в кубични метри на
жилищните и общите части – ООО.
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15. Консумативни разходи, разпределяни на
база общ отопляем обем, месечната авансова
вноска за кубичен метър, се определя по формулата:
МАВ’крj = СМПКР j / ООО,
СМПКР j = ГПКР j / 12
ООО = ООО жч + ООО оч ,

където:
МАВ’крj е месечната авансова вноска за консумативен разход j за кубичен метър;
j – вид консумативен разход, разпределян
на база общ обем, в частност общ отопляем
обем – например топлоенергия;
СМПКР т – средномесечното потребление на
консумативния разход j за всичките жилищни
помещения в общежитие, който се получава от
отчетеното годишно потребление за консумативния разход j, делено на 12 месеца;
ГПКР т – годишното потребление на консу мативни я разход j за всичк ите ж илищни
помещения в общежитие, който се получава от
сумирането на отчетеното месечно потребление
за консумативния разход j;
ООО – общият отопляем обем на общежитие;
ООО жч – общият отопляем обем на общежитие на жилищните части;
ООО оч – общият отопляем обем на общежитие на общите части.
16. Месечната авансова вноска за ползвано
жилищно помещение се определя по формулата:
МАВ крj = МАВ’крj × ОО жп ,
ОО жп = ПП × Н,
където:
МАВ крj е месечната авансова вноска за консумативен разход j;
ОО жп – общият отопляем обем на жилищното
помещение;
ПП – полезната площ;
Н – светлата височина на жилищното помещение.
17. Месечната авансова вноска за консумативен
разход, определен на база общ брой наематели,
се определя по формулата:
МАВ крi = ГПКР i /ГБН,
където:
МАВ крi е месечната авансова вноска за консумативен разход i за един наемател;
i – вид консумативен разход, разпределян на
база общ брой наематели – например електроенергия, студена и/или топла вода;
ГПКР i – годишното потребление на консумативния разход i за всичките жилищни помещения
в общежитие, който се получава от сумирането
на отчетените месечни стойности за консумативния разход i;
ГБН – броят наематели за период от една
година, който се получава от сумирането на
броя наематели за всеки месец.
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18. Месечната авансова вноска за консумативни разходи е сума от месечните авансови вноски
за всеки консумативен разход по формулата
МАВ кр = ∑ МАВ крi +∑ МАВ крj =
= МАВ крее + МАВ крте + МАВ крсв + МАВ крсв + ...
+ МАВ крi+ МАВ крj,
където:
МАВ кр е месечната авансова вноска за консумативни разходи;
i – вид консумативен разход, разпределян на
база общ брой наематели;
j – вид консумативен разход, разпределян на
база общ обем, в частност общ отопляем обем;
МАВ крi – месечната авансова вноска за консумативен разход i;
МАВ крj – месечната авансова вноска за консумативен разход j.
19. Определените по тази методика дължими
консумативни разходи се закръглят в число до
втория знак след точката, т.е. в сума до стотинки.

Приложение № 5
към чл. 34, ал. 2

Минимално необходимото обзавеждане на
служебните жилища за настаняване на лицата
по чл. 27, ал. 2, т. 1 – 3
Кухненски бокс
под – теракота; стени – фаянс до ниво на
височина СКШ (секционен кухненски шкаф);
останалите стени и таван – латекс; СКШ долен
ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски
плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена
фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ – горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците;
хладилник – 240 л.
При самостоятелни кухни допълнително се
доставят и монтират маса за хранене и 4 стола;
отопление.
Спалня
под – ламиниран паркет; стени и таван – латекс.
Обзавеждане:
четирикрилен гардероб – 1 бр.; спа лн я с
двулицев матрак, нощни шкафчета – 2 бр.; тоалетка с огледало – 1 бр.; стол – 1 бр.; таванска
плафониера – 1 бр.; стенни плафониери – 2 бр.;
двурелсов PVC корниз – 1 бр.; тънки и плътни
пердета; дъска за гладене; отопление.
Детска стая
под – ламиниран паркет; стени и таван – латекс; единични легла с матраци – 2 бр.; ракла – 1 бр.; бюро – 1 бр.; стол – 1 бр.; гардероб – 1
бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; таванска
плафониера – 1 бр.; стенни плафониери – 2 бр.
Трапезария
под – ламиниран паркет; стени – латекс.
Обзавеждане:
секция – 2 бр.; секция – поставка за телевизор;
маса за хранене – 1 бр.; столове – 4 бр.; мека
мебел – диван; табуретки – 2 бр.; ниска маса;
PVC корниз; тавански плафони за стени – 3 бр.;
отопление.
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Коридор
под – теракота; стени – латекс.
Обзавеждане:
портманто; шкаф за обувки; стенно огледало;
таванска плафониера.
Санитарен възел
под – теракота; стени – фаянс; окачен таван – влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел.
осветление; тоалетна чиния – моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия;
душ батерия – 1 бр.; стенно огледало над мивка
с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен
аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.
Мокро помещение
под – теракота; стени – фаянс; таван – латекс.

Приложение № 6
към чл. 34, ал. 2

Минимално необходимото обзавеждане за
жилищните помещения в общежития
Кухненски бокс
под – теракота; стени – фаянс до ниво на
височина СКШ (секционен кухненски шкаф);
останалите стени и таван – латекс; СКШ долен
ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски
плот с 2 бр. бързонагряващи гнезда, вградена
фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ – горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците;
хладилник – 120 л.
При самостоятелни кухни допълнително се
доставят и монтират маса за хранене и 1 – 4
стола; отопление.
Спалня
под – ламиниран паркет; стени и таван – латекс.
Обзавеждане:
гардероб – 1 бр.; спалня/легло с матрак, нощни
шкафчета – 1 – 2 бр.; стол – 1 – 2 бр.; таванска
плафониера – 1 бр.; стенни плафониери – 2 бр.;
PVC корниз – 1 бр.; пердета; отопление.
Детска стая/при наличие на такава
под – ламиниран паркет; стени и таван – латекс; единични легла с матраци – 1 – 2 бр.;
ракла – 1 бр.; бюро – 1 бр.; стол – 1 бр.; гардероб – 1 бр.; PVC корниз; пердета; таванска
плафониера – 1 бр.; стенни плафониери – 2 бр.
Коридор
под – теракота; стени – латекс.
Обзавеждане:
портманто; стенно огледало; таванска плафониера.
Санитарен възел
под – теракота; стени – фаянс; окачен таван – влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел.
осветление; тоалетна чиния – моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия;
душ батерия – 1 бр.; стенно огледало над мивка
с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен
аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.
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Приложение № 7
към чл. 35

Размери на компенсационните суми, които се изплащат на военнослужещите и цивилните служи
тели, които живеят при условията на свободно договаряне
Брой на членовете на семейството
№
по
ред

Населени
места

едночленно
(лв.)

двучленно
(лв.)

тричленно
(лв.)

четиричленно
(лв.)

петчленно
и повече
(лв.)

1.

София, Пловдив, Варна и Бургас

100

110

120

130

150

2.

Плевен, Русе, Велико Търново, Стара
Загора и Шумен

70

75

80

90

105

3.

Останалите областни административни центрове, както и Асеновград,
Балчик, Банско, Белене, Дупница,
Карлово, Казанлък, Свищов и Троян

60

65

70

80

90

Всички останали населени места и
вилни зони

50

55

60

65

75

4.

Приложение № 8

към чл. 37, ал. 1, т. 1
Гр. (с.) ........................
Област ........................
ДО
МИНИСТЪРА/НАЧАЛНИКА/
КОМАНДИРА/
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
......................................................

.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................................................,
(звание, име, фамилия)
служещ (работещ) в ...................................................................................................................
Моля да ми се изплащат компенсационни суми за месец ........................................... за ползване на
жилище по договор за свободен наем.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Живея на свободен наем в жилище (част от жилище), намиращо се в гр. (с.) ................................,
област ...................................................., ж.к. (кв.) ..........................................., ул. ..........................................
............................................................................................. №........, бл. № ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........
2. Жилището е собственост на ......................................................................................................................
(трите имена на собственика)

3. Имам/нямам съпружеска/родствена връзка със собственика ...............................................................
(посочва се съпружеската/родствената връзка)

4. Заплащам свободен месечен наем в размер ...................................... (.........................................) лева.
(цифром)

(словом)

5. В наетото жилище живеем ......................-членно семейство, което представлява:
а) аз – ...............................................................................................................................................................
(трите имена)
б) съпруг(а) .......................................................................................................................................................
(име)
(месторабота)
в) ненавършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца:
аа) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
(име) (възраст)
бб) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
(име) (възраст)
вв) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
(име) (възраст)
гг) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
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(име) (възраст)
дд) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
(име) (възраст)
ее) (син, дъщеря) ........................................................................... ..................................................................
(име) (възраст)
6. Притежавам собствено жилище в гр. (с.) ..................................., ж.к. (ул.) .......................................,
бл. № ............, вх. ............, ет. ............, ап. ............, състоящо се от ..............................................................
.................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)

7. Настанен съм в жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната .................................
в гр. (с.) ..................................., ж.к. (ул.) ......................................................., бл. № ........., вх. ........, ет. .........,
ап. .........., състоящо се от ...................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)

Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за настаняване съгласно приложеното писмо .................... № ...... / ............... г. на .................................................................... гр. .....................................

........................................ г.
гр. (с.) ...............................
6129

Подпис:
........................................
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-59
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за защита на растенията във връзка с
Директива 2010/28/ЕС на Комисията от 23 април 2010 г. за изменение на Директива 91/414/
ЕИО на Съвета по отношение на включване на
металаксил като активно вещество (обн., ОВL,
бр. 104 от 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., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД09-400 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 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

309.
Метил
М е т а - N - (м е т 
лаксил
о к с и 
ацетил)C A S N - (2 , 6 № 57837- ксилил)19-1
DL аланинат
C I PAC
№ 365

бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от
2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от
2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от
2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47
от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48
от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г.
(ДВ, бр. 62 от 2009 г.), 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.), Заповед № РД-1244 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), както следва:

Чистота

Номер
на директивата за
изменение

Дата на
влизане
в сила

Дата на Срок за
Срок
изтичаприла- за прине на
гане на ключсрока на
разпо- ване на
включредбите пререване
на наци- гистраонално
цията
ниво

≥ 950 g/
kg

2010/
28/ ЕС

01.07.
2010

30.06.
2020

Примесите на
2,6-диметиланилин бяха
счетени
з а т о ксиколог и ч е н
п р о б ле м
и е установено
макси
м а л н о
ниво от
1g/kg

01.01.
2011

30.06.
2014

Специфични условия

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение
VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа
за металаксил, и по-специално
допълнения I и II към него, така
к а к т о са окон чат ел но форм у
лирани от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето
на животните на 12 март 2010 г.
Държавите членки следва да обърнат специално внимание на риска
от замърсяване на подпочвените
води от активното вещество или
от неговите разпадни продукти
CGA 62826 и CGA 108906, когато
активното вещество се прилага в
райони с уязвими почвени и/или
климатични условия. Мерки за
намал яване на риска трябва да се
прилагат, когато това е подходящо.
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2. Заповедта влиза в сила от дена на обнародването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
4. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
6445

Министър: М. Найденов

ЗАПОВЕД № РД-12-61
от 28 юли 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 15, ал. 2 от Закона за защита
на растенията във връзка с Директива 2010/34/
ЕС на Комисията от 31 май 2010 г. за изменение
на приложение І към Директива 91/414/ ЕИО
на Съвета по отношение на разширяването на
употребата на активното вещество пенконазол
(ОВ L 134, 1.06.2010 г.) нареждам:
І. В Заповед № РД-12-7 от 05.02.2010 г. на министъра на земеделието и храните ( ДВ, бр. 24 от
2010 г.) на ред „292. Пенконазол CAS № 66246-88-6
CIPAC № 446“ в колона 9 „Специфични условия“
се правят следните изменения:
1. ЧАСТ А се изменя така:
„ЧАСТ А
Може да се разрешава единствено като фунгицид.“
2. В ЧАСТ Б думите „Засегнатите държави
членки изискват представянето на допълнителна
информация за трансформациите и поведението
на наличния в почвата метаболит U1.“ се заменят със „Засегнатите държави членки изискват
представянето на допълнителна информация за
трансформациите и поведението на наличния в
почвата метаболит CGA179944 в кисели почви.“
ІІ. Тази заповед влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
ІІІ. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
ІV. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
6446

Министър: М. Найденов

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 20 юли 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 Струмяни,
Решение № 277 по протокол № 34 от 30.04.2010 г.
на Общинския съвет – с. Струмяни, становище от
Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград, и становище на експертната комисия,
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назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум закривам
НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Струмяни,
община Струмяни, област Благоевград.
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 Струмяни.
3. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Струмяни, община Струмяни, област
Благоевград, да се пренасочат към СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Микрево, община
Струмяни, област Благоевград, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Струмяни, община
Струмяни, област Благоевград, да се съхранява
в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Микрево,
община Струмяни, област Благоевград.
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
6356
ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 20 юли 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 Струмяни,
Решение № 277 по протокол № 34 от 30.04.2010 г.
на Общинския съвет – с. Струмяни, становище от
Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум закривам
НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград.
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 Струмяни.
3. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Илинденци, община Струмяни, област
Благоевград, да се пренасочат към СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Микрево, община
Струмяни, област Благоевград, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Илинденци, община
Струмяни, област Благоевград, да се съхранява
в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Микрево,
община Струмяни, област Благоевград.
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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 обнароването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
6357

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 20 юли 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 Камено, Решение
по протокол № 36 от 13.05.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Камено, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Бургас, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен
процес считано от 01.09.2010 г. закривам ОУ
„Отец Паисий“ – с. Винарско, община Камено,
област Бургас.
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 Камено.
3. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – с. Винарско, община Камено, област Бургас, да се
пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – с. Трояново,
община Камено, област Бургас, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Отец Паисий“ – с. Винарско, община Камено,
област Бургас, да се съхранява в ОУ „Христо
Ботев“ – с. Трояново, община Камено, област
Бургас.
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.
6358

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение
от директора на Детски комплекс – гр. Севлиево,
Решение на Педагогическия съвет от 04.06.2010 г.,
предложение от кмета на община Севлиево след
Решение № 71 по протокол № 6 от 30.06.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Севлиево, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради необходимостта от даване име на обслужващото
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звено определям Детски комплекс – гр. Севлиево,
да се именува, както следва: Детски комплекс
„Йовко Йовков“ – гр. Севлиево.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
6359

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Рила, Решение № 403 по
протокол № 47 от 25.02.2010 г. и Решение № 441
по протокол № 50 от 29.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Рила, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката,
във връзка с неосъществяване на държавен
план-прием в ІХ клас поради недостатъчен брой
ученици и привеждане статута на училището в
съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1,
т. 3 ЗНП, според който в основните училища се
обучават ученици от І до VІІІ клас, преобразувам
СОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила, община
Рила, област Кюстендил, в ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила, община Рила, област Кюстендил.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на СОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила, община Рила, област Кюстендил,
ще продължи да се ползва от преобразуваното
училище.
3. Задължителната документация на учениците от гимназиалния етап на СОУ „Аверкий
Попстоянов“ – гр. Рила, община Рила, област
Кюстендил, да се съхранява в СОУ „Христо
Ботев“ – гр. Кочериново, община Кочериново,
област Кюстендил.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
6360

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Пещера, Решение № 539 по
протокол № 50 от 28.05.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен
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процес считано от 15.09.2010 г. закривам ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик.
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 Пещера.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Капитан Димитриево, община Пещера,
област Пазарджик, да се пренасочат към ОУ „П.
Р. Славейков“ – Пещера, община Пещера, област
Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик, да се съхранява в ОУ „П. Р. Славейков“ – Пещера, община
Пещера, област Пазарджик.
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.
6361

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Асеновград, Решение № 811
по протокол № 36 от 31.03.2010 г. на Общинския
съвет – Асеновград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен
процес считано от 01.09.2010 г. закривам ОУ
„Васил Левски“ – с. Нареченски бани, община
Асеновград, област Пловдив.
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 Асеновград.
3. Учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив,
да се пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Васил Левски“ – с. Нареченски бани, община
Асеновград, област Пловдив, да се съхранява в
ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
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.
6362

Министър: С. Игнатов

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Смядово, Решение № 233
по протокол № 14 от 28.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен
процес закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Смядово, 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 Смядово.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Смядово, област
Шумен, да се пренасочат към СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово,
област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община
Смядово, област Шумен, да се съхранява в СОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община
Смядово, 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.
6363

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Смядово, Решение № 219 по
протокол № 12 от 24.02.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
липса на достатъчно средства за финансиране и
преминаване на извънучилищните дейности на
обслужващото звено към извънкласни дейности
към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, считано от
01.09.2010 г. закривам Детски комплекс – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.
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 Смядово.
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3. Учениците от Детски комплекс – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, да бъдат
пренасочени към извънкласните дейности в СОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община
Смядово, област Шумен.
4. Задължителната документация на Детски
комплекс – гр. Смядово, община Смядово, област
Шумен, да се съхранява в СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово,
област Шумен.
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.
6364

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Хитрино, Решение № 30
по протокол № 4 от 29.04.2010 г. на Общинския
съвет – с. Хитрино, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен
процес закривам ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Трем,
община Хитрино, 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 Хитрино.
3. Учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Трем,
община Хитрино, област Шумен, да се пренасочат към СОУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино,
община Хитрино, област Шумен, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Н.
Й. Вапцаров“ – с. Трем, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СОУ „Д-р Петър
Берон“ – с. Хитрино, община Хитрино, 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.
6365

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на
община Ямбол, Решение по т. 29 на протокол № 20
от 23.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Ямбол,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ямбол, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, предвид изискванията на
чл. 10, т. 7 от Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план,
според който учебните предмети са групирани в
културно-образователни области, които е целесъобразно да се изучават в училищата, от които
са учениците, закривам Междуучилищен център
по трудово-политехническо обучение – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Учениците от Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол, да бъдат пренасочени към училищата, в които се обучават.
3. Задължителната документация на Между
училищен център по трудово-политехническо обучение – гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол,
да се съхранява в ОУ „Л. Каравелов“ – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол.
4. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
6366

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-100
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП,
като взех предвид становището на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-54 от
13.01.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, отказвам откриване на
Общинско спортно училище – гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, поради
следното:
1. В предложението за откриване е посочено,
че учебно-възпитателният процес на спортното
училище ще се осъществява в сградата на СОУ
„Г. Бенковски“. Учебната сграда на СОУ „Г. Бенковски“ и прилежащата към нея спортна база е
недостатъчна и ще доведе до невъзможност за
провеждане на нормален учебно-възпитателен
процес на учениците на двете училища.
2. Предвидената спортна база на СОУ „Г.
Бенковски“ не осигурява условия за провеждането на образователно-възпитателен процес по
спортна подготовка на учениците по 15-те вида
спорт, предложени за държавен план-прием през
учебната 2010 – 2011 г.
3. Предложеният държавен план-прием не е
утвърден и съгласуван в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане
на ученици в спортни училища.
4. Предвид мотивите на кмета на общината,
становището на началника на РИО – Пазарджик,
и утвърдения и действащ учебен план на СОУ
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ДЪРЖАВЕН

„Г. Бенковски“ в община Пазарджик в спортните
клубове и в училището СОУ „Г. Бенковски“ са
осигурени възможности за подготовка на ученици по даден вид спорт, осигурени са условия за
образование на ученици – спортисти, чрез профилирана подготовка и осигуряване на достъп
до обучение на талантливи деца в областта на
спорта, чрез разширено изучаване на учебния
предмет физическо възпитание и спорт.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
6367

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-102
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на община Враца, Решение № 646 по протокол № 51
от 4.05.2010 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Враца, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум
и невъзможност за осигуряване на условия за
качествен образователен процес закривам Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Нефела,
община Враца, 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 Враца.
3. Учениците от Прогимназия „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Нефела, община Враца, област
Враца, да се пренасочат към ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Враца, община Враца, област
Враца, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Нефела,
община Враца, област Враца, да се съхранява
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Враца,
община Враца, 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.
6368

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-103
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на вр.и.д.
кмет на община Габрово (съгласно решение № 48
от 06.04.2010 г.), Решение № 50 по протокол от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Габрово,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Габрово, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448

ВЕСТНИК
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от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум
и оптимизиране на училищната мрежа закривам
НУ „Христо Смирненски“ – гр. Габрово, община
Габрово, област Габрово.
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 Габрово.
3. Учен и ц и т е о т Н У „Хрис т о С м и рненск и“ – г р. Габрово, община Габрово, област
Габрово, да се пренасочат към ОУ „Иван Вазов“ – г р. Габрово, община Габрово, област
Габрово, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Смирненски“ – гр. Габрово, община
Габрово, област Габрово, да се съхранява в ОУ
„Иван Вазов“ – гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово.
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.
6369

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-104
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 и 8 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Омега София“ – София, изменям
Заповед № РД-14-83 от 18.05.2007 г. (ДВ, бр. 45 от
2007 г.), изм. и доп., със Заповед № РД-14-351 от
22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
1. код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код
3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация, с
прием след завършено средно образование, дневна
и задочна форма на обучение;
2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма на
обучение;
3. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг, професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 8110601 Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен
на професионална квалификация, с прием след
завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.

БРОЙ 62
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4. код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение.“
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Христина Дойнова ВлаховаГьокова“ се заменя с „Училището се управлява
и представлява от Роза Кирилова Кръстева.“
6370

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-105
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Омега“ – Пловдив, изменям
Заповед № РД-14-153 от 17.07.2006 г. (ДВ, бр. 64
от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-20 от
5.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-89 от 18.05.2007 г. (ДВ, бр. 45 от
2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-216 от
28.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-287 от 30.11.2007 г. (ДВ, бр. 1 от
2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-103 от
12.05.2008 г. (ДВ, бр. 50 от 2008 г.), както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
1. код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код
3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация, с
прием след завършено средно образование, дневна
и задочна форма на обучение;
2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма на
обучение;
3. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг, професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 8110601 Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен
на професионална квалификация, с прием след
завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение;
4. код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение.“
6371

Министър: С. Игнатов

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-106
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 8 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж „Делта“ – София, изменям
Заповед № РД-14-125 от 21.07.2004 г. (ДВ, бр. 70 от
2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-101 от
20.06.2006 г. (ДВ, бр. 54 от 2006 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-146 от 15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52
от 2008 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Европейски
център за образование и развитие“ се заменят с
„Делта – асоциация за образование България“.
2. Изречение второ се изменя, както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
– код 212 Музикални и сценични изкуства,
професия 212080 Режисьор-изпълнител, специалност код 2120802 Шоу програми;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213100 Режисьор-изпълнител, специалност код
2131001 Кино и телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213110 Оператор-изпълнител, специалност код
2131101 Кино и телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213130 Режисьор на пулт, специалност код 2131301
Телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213140 Репортер и водещ, специалност код 2131401
На радиопредаване и специалност код 2131402 На
телевизионно предаване;
– код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 3450212 Предприемачество и мениджмънт;
– код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи;
– код 811 Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг, професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 81110601 Организация и управление на ресторантьорството;
– код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление
на хотелиерството;
– код 812 Пътувания, туризъм и свободно
време, професия код 812030 Екскурзовод, специалност код 8120303 Организация на екскурзоводската дейност;
– код 813 Спорт, професия 813060 Спортен
масажист, специалност код 81306001 Спортен
маса ж – четвърта степен на професиона лна
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение.“
6372

Министър: С. Игнатов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-14-107
от 21 юли 2010 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-175 от
15.02.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-385 от
8.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за закриване на частни детски
градини и училища и предложение на началника
на Регионалния инспекторат по образованието –
София-град, закривам Частно средно общообразователно езиково училище „Архиепископ Серафим (Соболев)“ – София, открито със Заповед
№ РД-14-91 от 4.06.2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.)
на министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок г-жа Любов Иванова
Гезенко-Берова да предаде училищната документация на началника на Регионалния инспекторат
по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
6373
ЗАПОВЕД № РД-14-108
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Таткова градина“ – ЕООД,
представлявано от Нина Иванова Балканджиева,
идентификационен код по БУЛСТАТ 200749642,
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Дедеагач 50, да
открие Частна целодневна детска градина „Таткова градина“ – София.
1. Възпитанието и образованието в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Таткова градина“ – София, е:
София, район „Панчарево“, ж.к. Малинова долина,
местност Герена, ул. 1 № 24, кв. 2, УПИ ХІV-701.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, ж.к. Малинова долина,
местност Герена, ул. 1 № 24, кв. 2, УПИ ХІV-701.
5. Детската градина се управлява и представлява от Нина Иванова Балканджиева.
Министър: С. Игнатов
6374

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-109
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Едутех“ – АД, София,
представлявано от Румен Цветанов Петров, ЕИК
131370034, със седалище и адрес на управление
София, п.к. 1612, район „Красно село“, ул. Нишава
17, да открие Частно основно училище „Образователни технологии“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Образователни технологии“ – София,
е: София, ул. Гео Милев 158 (ет. 3 и 4 на ВШУ
„Тодор Каблешков“).
4. Обучението се провежда на адрес: София,
ул. Гео Милев 158 (ет. 3 и 4 на ВШУ „Тодор
Каблешков“).
5. Училището се управлява и представлява от
Тотка Величкова Николова.
6375

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-111
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на СД „Интербизнес – Иванова и сие“, представлявано от Иванка Иванова
Писанова, ЕИК 115839938, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Арх. Камен Петков
1А, да открие Частен професионален колеж „Филипополис“ – Пловдив, от учебната 2010/2011 г.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по
професионално направление код 345 Администрация и управление, по професия код 345020
Фирмен мениджър, специалност код 3450212
Предприемачество и мениджмънт;
– код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи;
– по професионално направление код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, по
професия код 811060 Ресторантьор, специалност
код 8110601` Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г, в
дневна и задочна форма на обучение, с прием
след завършено средно образование.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

3. Официалният адрес на Частния професионален колеж „Филипополис“ – Пловдив, е:
Пловдив, ул. Капитан Райчо 50, ет. 3, офис № 8.
4. Обучението се провежда на адрес: Пловдив,
ул. Константин Нунков 13А, с идентификатор
531.1556.2.
5. Колежът се управлява и представлява от
Атанаса Стоилова Керезова.
6376

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-112
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж „Адам Смит“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-97 от 11.06.2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.),
изм. със Заповед № РД-14-187 от 03.10.2006 г. (ДВ,
бр. 85 от 2006 г.), изм. със Заповед № РД-14-475 от
27.08.2008 г. (ДВ, бр. 82 от 2008 г.), както следва:
В т. 1 думите „специалност код 3450205 Пред
приемачество и мениджмънт в туризма“ се заменят
със „специалност код 3450212 Предприемачество
и мениджмънт“.
6377

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-113
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Васил Левски“ – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-134 от 23.07.2004 г. (ДВ, бр. 70
от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-143 от
30.07.2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-147 от 15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-49 от
09.06.2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), както следва:
„Колежът организира обучение по професионално направление код 345 Администрация и
управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код 3450212 Предприемачество
и мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма на
обучение.“
6378

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-114
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 8 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и

ВЕСТНИК
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училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Делта“ – Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-13 от 23.06.1997 г. (ДВ, бр. 54 от 1997 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-2 от 10.01.2001 г.
(ДВ, бр. 7 от 2001 г.), Заповед № РД-14-129 от
01.08.2003 г. (ДВ, бр. 73 от 2003 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-160 от 08.10.2004 г. (ДВ, бр. 97 от
2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-186 от
03.10.2006 г. (ДВ, бр. 85 от 2006 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-204 от 09.06.2008 г. (ДВ, бр. 59 от
2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-536 от
04.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Европейски
център за образование и развитие“ се заменят с
„Делта – асоциация за образование България“.
2. Изречение второ се изменя, както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
– код 212 Музикални и сценични изкуства,
професия 212080 Режисьор-изпълнител, специалност код 2120802 Шоу програми;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213100 Режисьор-изпълнител, специалност код
2131001 Кино и телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213110 Оператор-изпълнител, специалност код
2131101 Кино и телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213130 Режисьор на пулт, специалност код 2131301
Телевизия;
– код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
213140 Репортер и водещ, специалност код 2131401
На радиопредаване и специалност код 2131402 На
телевизионно предаване;
– код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 3450212 Предприемачество и мениджмънт;
– код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи;
– код 811 Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг, професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 81110601 Организация и управление на ресторантьорството;
– код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление
на хотелиерството;
– код 812 Пътувания, туризъм и свободно
време, професия код 812030 Екскурзовод, специалност код 8120303 Организация на екскурзоводската дейност;
– код 813 Спорт, професия 813060 Спортен
масажист, специалност код 81306001 Спортен
маса ж – четвърта степен на професиона лна
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение.“
6379

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-115
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж по мода и дизайн „Света
Ариадна“ – София, изменям Заповед № РД-14-51
от 17.05.1996 г. (ДВ, бр. 52 от 1996 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-59 от 11.06.2001 г. (ДВ, бр. 60
от 2001 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-105 от
30.06.2004 г. (ДВ, бр. 63 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-75 от 31.05.2006 г. (ДВ, бр. 49 от
2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-357 от
22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
1. код 345 А дминистрация и управление,
професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код 3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна, задочна и вечерна форма
на обучение;
2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна, задочна и вечерна
форма на обучение;
3. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност
код 8120303 Организация на екскурзоводската
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна, задочна и вечерна форма;
4. код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна, задочна и вечерна форма на обучение;
5. код 213 Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, професия
код 213090 Аниматор, специалност код 2130901
Анимация – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна, задочна и вечерна форма
на обучение.“
6380

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-116
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частeн професионален
колеж по туризъм „Алеко Константинов“ – Шумен, изменям Заповед № РД-14-31 от 16.05.2009 г.
(ДВ, бр. 43 от 2009 г.), както следва:

ВЕСТНИК
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Думите „Училището се управлява и представлява от Калина Иванова Алексиева“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Росица Цанкова Владева“.
6382

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-117
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Евклид“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-59 от 14.06.2005 г. (ДВ, бр. 53 от 2005 г.),
както следва:
„Училището организира обучение по професионални направления:
1. код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 3450212 Предприемачество и мениджмънт;
2. код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код
523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение.“
6381

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-655
от 2 юли 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам да се проведе неприсъствен конкурс за
определяне на титуляр на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
ЗПБ – строителни материали.
1. Обектът на разрешението е площ „Бъзка
чука – 3“ с размер 0,21 кв. км, разположена в
землището на с. Крепост, община Димитровград,
област Хасково.
2. Срокът на разрешението е до 1 година.
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 423, срещу 2000 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лице-
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то 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) документ 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 на
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;
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.
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1230
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 133, ал. 1
и 2 ЗУТ предвид това, че курортен комплекс
Св. св. Константин и Елена съгласно Решение
№ 45 от 25 януари 2005 г. на Министерския съвет
е курорт от национално значение, заявление вх.
№ АУ14-10 от 28.04.2010 г. на Юлианна Стаматова
Стаматова и писмо № ЗАО 39370 от 10.05.2010 г.
на Община Варна, писмо за допускане изработването на проект за план-извадка изх. № АУ18-1 от
23.05.2008 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) във връзка
със заявление от Юлианна Стаматова Стаматова,
съгласуване от проектанта по чл. 133, ал. 1 ЗУТ,
Решение № КАЕП-01-02-20 от 13.12.2004 г. към
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ, т. 3 от протокол
№ 34 от 30.09 – 1.10.2008 г. на Експертния съвет
по устройство на територията на Община Варна,
Решение № 1734-13 на Общинския съвет – гр. Вар
на, от протокол № 17 от заседание, проведено
на 13 и 14.10.2009 г. по т. 13 от дневния ред,
писмо от 10.03.2009 г. на дирекция „Инженерна
инфраструктура и благоустрояване“ при Община
Варна за липсата на картотекирана растителност,
писмо на Министерството на околната среда и
водите изх. № ЕО-985 от 14.04.2010 г., съгласувателно становище рег. № Г-52 от 5.02.2010 г. на
Областна дирекция на МВР – Варна, звено „Пожарна безопасност и спасяване“, съгласувателно
становище изх. № ДЗК-02858 от 20.05.2010 г. на
РИОКОЗ – Варн а, печати за съгласуване по графичната част от РДВР – Варна, Първа РС „ПАБ“,
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД,
„Е.ОН България Мрежи“ – АД, нотариален акт
за собственост на недвижим имот, придобит по
давност, № 102, том ІІІ, рег. № 5453, дело № 318
от 10.05.2003 г., договор за доброволна делба на
недвижим имот акт № 25, том VІІІ, рег. № 14506
от 18.12.2003 г., поправка на договор за доброволна делба на недвижим имот акт № 32, том
ІІ, рег. № 1572 от 12.03.2004 г. и т. 3 от Решение
№ УТП-01-02-06 от 29.06.2010 г. към протокол
№ УТП-01-02-06 от 29.06.2010 г. на НЕСУТРП
при МРРБ одобрявам подробен устройствен
план – план-извадка от предварителния проект
за план за регулация и застрояване на курортен комплекс Св. св. Константин и Елена за
урегулиран поземлен имот ХІV-177 в кв. 32 в
курортна зона (Ок) за нискоетажно курортно
строителство, попадащ в охранителна зона „Б“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок след обнародването є чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 460
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 108, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПР ЗУТ, т. 5 и
7 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи № ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г., т. 33, № ЕС-Г-58
от 15.06.2010 г., т. 56, Столичният общински съвет
реши да приеме проект за:
1. Изменение на план за регулация на в.з.
Калфин дол, с. Бистрица, квартали 13,14. Изменение – откриване на улица от о.т. 15а до о.т. 15е
(Бистришко шосе). Откриване на задънена улица
о.т.11а – о.т. 11б – о.т. 11г до о.т. 11ж. Откриване
на задънена улица от о.т. 11б до о.т. 11в. Изменение на границите на УПИ I-2505, 3080, 3081,
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090,
3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099,
3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108,
3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117,
3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126,
3127, 3128, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134,
3135, 3136, 3137, 3138, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142,
3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151,
3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3159,
3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168,
3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177,
3177, 3178, 3179, 3180, 3181 „за жилищни сгради,
закрит плувен басейн, магазини, ресторанти,
трафопостове, пречиствателни станции, тенис
корт и офис сгради“ и преотреждането му в УПИ
I-3602, 3182, 3153, 3228, 3229, 2347, 015386, 015396,
015395, 015086, 015138, 015154 „за жилищни сгради,
обществено обслужване, спортни съоръжения и
ТП“. Отреждане на нови УПИ II-1879, ІІІ-2268,
IV-3602 „за ТП“. Създаване на нов кв. 14 и отреждане на УПИ І-3228, 015386, 015396 „за техническа
инфраструктура“ и ІІ-015395 „за озеленяване“,
по кафявите и зелените линии, цифри и текст и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на УПИ I-3602, 3182,
3153, 3228, 3229, 2347, 015386, 015396, 015395, 015086,
015138, 015154 „за жилищни сгради, обществено
обслужване, спортни съоръжения и ТП“, УПИ
II-1879, ІІІ-2268, IV-3602 „за ТП“ от кв. 13 и УПИ
І-3228, 015386, 015396 „за техническа инфраструктура“ и ІІ-015395 „за озеленяване“ от кв. 14, по
кафявите и зелените линии, цифри и текст и
зачертавания съгласно приложения проект.
3. План-схеми на мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административен съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването. Жалбите се подават до
район „Панчарево“ и се изпращат в Административен съд – София-град, от отдел „Правен“ на
направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 462
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-503345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столична община, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 1 и 2 и чл. 17, ал. 1
ЗУТ, § 6, ал. 7 ПР ЗУТ, т. 14 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-58 от 2.06.2009 г., т. 36, и № ЕС-Г-37 от
20.04.2010 г., т. 54, Столичният общински съвет
реши да одобри проект за:
1. План-извадка – план за регулация за УПИ
ХII-262 – „за търговски център, магазини, складове и офиси“, улици по о.т. 85а – 47 – 48 и по о.т.
48 – 49 – 50, кв. 5, м. Квартали между м. Репуб
лика и м. Толева махала, по сините и червените
линии, цифри, текст и защриховки, с корекциите в
кафяв и зелен цвят, съгласно приложения проект.
2. План-извадка – план за застрояване за
УПИ ХII-262 – „за търговски център, магазини,
складове и офиси“, кв. 5, м. Квартали между м.
Република и м. Толева махала.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административен съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
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РЕШЕНИЕ № 463
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 129, ал. 1
и § 6, ал. 7 ЗУТ, т. 7 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-56
от 8.06.2010 г., т. 8, Столичният общински съвет
реши:
1. Приема проект на изменение на план за
регулация на УПИ Х-45050 за създаване на задънена улица от о.т. 65и –о.т. 65к – о.т. 65м – о.т.
65н; от о.т. 65м – о.т. 65з – о.т. 65и, кв. 24б, кв.
Изгрев, гр. Банкя, по кафявите и зелените линии
и цифри съгласно приложения проект.
2. Приема проект на план за застрояване за
УПИ Х-45050, кв. 24б, кв. Изгрев, гр. Банкя,
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
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РЕШЕНИЕ № 468
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 124, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 2,
ал. 3 от ПЗРЗУЗСО, т. 1, 2, 4, 12, 13, 15, 17, 32,
38 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-87 от 24.07.2008 г.,
т. 1, № ЕС-Г-57 от 29.05.2009 г., т. 2, № ЕС-Г-75
от 14.07.2009 г., т. 29, № ЕС-Г-107 от 24.11.2009 г.,
т. 2, № ЕС-Г-112 от 1.12.2009 г., т. 60; № ЕС-Г-8
от 26.01.2010 г., т. 28, № ЕС-Г-23 от 11.03.2010 г.,
т. 6, № ЕС-Г-35 от 13.04.2010 г., т. 44, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява план за регулация на м. Студентски град в граници: улица от о.т. 214 – о.т. 22 до
о.т. 94б; улица от о.т. 94б – о.т. 73ж – о.т.658 – о.т.
653 – о.т. 575 – о.т. 576а – о.т. 562 до о.т. 515; улица
от о.т. 515 – о.т. 512 – о.т. 507 – о.т. 505а до о.т. 465;
улица от о.т. 465 – о.т. 405 – о.т. 13г – о.т. 43а – о.т.
47а – о.т. 176 – о.т. 24б – о.т. 166а – о.т. 172 – о.т.
171 – о.т. 63 – о.т. 26 до о.т. 214 по червените и
сините линии, цифри, текст и с корекциите по
кафявите и зелените линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява план за застрояване на м. Студентски град в граници: улица от о.т. 214 – о.т. 11 до
о.т. 94б; улица от о.т. 94б – о.т. 73ж – о.т. 658 – о.т.
653 – о.т. 575 – о.т. 576а – о.т. 562 до о.т. 515; улица
от о.т. 515 – о.т. 512 – о.т. 507 – о.т. 505а до о.т. 465;
улица от о.т. 465 – о.т. 405 – о.т.13г – о.т. 43а – о.т.
47а – о.т. 176 – о.т. 24б – о.т. 166а – о.т. 172 – о.т.
171 – о.т. 63 – о.т. 26 до о.т. 214 по червените и
сините линии, цифри, текст и с корекциите по
кафявите и зелените линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект.
3. Одобрява план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, неразделна
част от подробния устройствен план по т. 1 и 2.
4. От плана за регулация и застрояване се
изключват поради неприключили съдебни процедури следните квартали:
4.1. кв. 274, УПИ V-1448, „За КОО“, VI-1448,
„За КОО“;
4.2. кв. 140; 140а;
4.3. кв. 130, УПИ І – „За образование и общ.
обслужващи функции за ВУЗ“; II-1891; ІІІ-2339;
IV-2971; V-4302 – „За офиси“; VІ-4304 – „За офиси“;
VII-1260; VІІІ – „За ТП“;
4.4. кв.250, УПИ ІІ – „За образование и общ.
обслужващи функции за ВУЗ“.
5. От проекта на план за регулация и застрояване се изключват кварталите с прилагане на
чл. 16 ЗУТ:
5.1. кв. 101;
5.2. кв. 102;
5.3. кв. 126, У ПИ V ІІ – „За образование,
училище“;
5.4. кв. 126а;
5.5. кв. 160, УПИ ІІ – „За образование, детска
градина“;
5.6. кв. 160а;
5.7. кв. 161;
5.8. кв. 163;
5.9. кв. 170, УПИ ІІ – „За озеленяване“;
5.10. кв. 174;
5.11. кв. 175.
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6. От проекта на план за регулация се изключват:
6.1. кв. 20, УПИ V-2789 „За КОО“; XI-1654;
IX-2073;
6.2. кв. 23, УПИ ІІ-4359 „За КОО“, ІІІ-20 „За
КОО“, ІV-2643 „За КОО“; V-20 „За КОО“; XIV3439, 3497, 3498, 3499 „За КОО“; XV-3439, 3496
„За КОО“; XVI-3439, 3494, 3495, 3496 „За КОО“;
XVIII-3196, 3197; XXI-3196,3197 „За КОО“;
6.3. кв. 31, УПИ ІІ-3454, 4432, 3503 „За КОО“;
ІІІ-1766, 3503, 4442, 4445 „За КОО“; IV-1765;
V-3768, 3814;
6.4. кв. 32, УПИ І-3319; ІІ-2842, 3797; IV-2842;
6.5. кв. 33, УПИ І-3138; IV-3318 „За КОО“;
6.6. кв. 40а, УПИ II-1994,1865 „За КОО“;
6.7. кв. 42, УПИ ІІІ-1750,1749;
6.8. кв. 43, УПИ І-4369 „За КОО“; ІV-1527 „За
КОО“;
6.9. кв. 43а, УПИ ІІІ-1333, 1469, 1495 „За КОО“;
IV-1496; V-2548;
6.10. кв. 44а, УПИ І-2744, 2745;2602, 47 „За КОО“;
6.11. кв. 47, УПИ І-1702, VIII-1693;
6.12. кв. 48, УПИ ІІІ-2625; ІV-2652 „За КОО“;
6.13. кв. 49,УПИ І-1665; ІІІ-2603;
6.14. кв. 49а, УПИ І-3481; ІІ-2197; ІІІ-45; IV-44;
V-43, 2234;
6.15. кв. 50, УПИ І-4208 „За КОО“; ІІ-1488; ІІІ-3815
„За КОО“; VI-1359; IX-2706; XV-1600,1725,1726,1727
„За КОО“;
6.16. кв. 53, УПИ І-1358; П-1356 „За паркинг“;
6.17. кв. 55, УПИ І-20 „За КОО“;
6.18. кв. 73, УПИ ІІІ-3531; IV-3531;
6.19. кв. 90б, УПИ І-2686 „За КОО“;
6.20. кв. 90г, УПИ І-2638; ІІІ-2623;
6.21. кв. 100, УПИ ІІ-2925, 3455, 3456, 3507, 3854,
3855, 4435 „За ОО“; ІІІ-4428, 4412, 4434, 4421, 4438,
VI-4434, 4431, 4437, 4430 „За КОО“;
6.22. кв. 103, УПИ III-2202; ХІІ-3865 „За КОО“;
ХІІІ-2758;
6.23. кв. 104, УПИ VIII-1324 „За КОО“; IX-1649;
Х-1473, 2200; XI-1326;
6.24. кв. 107, УПИ ІІІ-2974, 3134, 3747 „За КОО“;
6.25. кв. 111,УПИ ІV-4190 „За КОО“;
6.26. кв. 112, УПИ X-1787;
6.27. кв. 113, УПИ І-1869 „За КОО“; ІІІ-1824
„За КОО“;
6.28. кв. 120, УПИ V-1222 „За КОО“;
6.29. кв. 120а, УПИ ІІ-1717; ІІІ-3750;
6.30. кв. 120б, УПИ І-3410,4525;
6.31. кв. 130, УПИ ХІ-1447, 2514 „За КОО“;
ХІІ-2095 „За КОО“;
6.32. кв. 142а, УПИ І-2018;VI-1986, 1987; VII1990, 2301;
6.33. кв. 143, УПИ V-1979,1892;
6.34. кв. 143а, УПИ І-166; VII-1854,1582; VIII-1854;
6.35. кв. 144а, УПИ І-1491, 2779; ІІ-2540; ІІІ2561,1583; IV-1853, 2034;
6.36. кв. 150, УПИ ІІ-2820 „За КОО“; IV-1329,
„За КОО“; ХІІІ-2951 „За КОО“; XIV-2323, 2950;
XV-2323, 2950; XVI-2323, 2950 „За ЖС и ОО“;
XIX-2216;
6.37. кв. 155, УПИ ІІ-2860 „за КОО“;
6.38. кв. 162, УПИ І-2085, 1742, 1743; ІІІ-2320;
IV-4058; V-3473; VII-1502, 3285; VIII-3315; ХІІ-2703;
6.39. кв. 172, УПИ І-2887, VI-2525; XIV-2027, 2028;
6.40. кв. 173, УПИ V-1957; VIII-2963; IX-4200,
4251; Х-3345, 3346, 3347, 3153, 3154; XI-3815; ХІІ-2327;
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6.41. кв. 178;
6.42. кв. 190, УПИ ІІ-2906, 3542; ІІІ-4409, 4142;
6.43. кв. 191, УПИ І-4029 „За КОО“; VIII-2907,
3451 „За маг. и офиси“; ІХ-4533 „За маг. и офиси“;
6.44. кв. 200, УПИ VI-1904; VII-1905;
6.45. кв. 219, УПИ ІІІ-4367;
6.46. кв. 250, УПИ IV-1675; V-1678; IX-2672 „За
КОО“; Х-1679 „За КОО“; ХІ-1677 „За КОО“; XVI2936, 2938, 3548, 3550;
6.47. кв. 270, УПИ ІІ-4126 „За КОО“;
6.48. кв. 271, УПИ І-1475 „За КОО“; V-1718,
4015 „За КОО“;
6.49. кв. 272, УПИ ІІ-4151, 4526; ІІІ-4151, 4526
„За КОО“;
6.50. кв. 270a, УПИ IV-3524, 3525; VI-1364, 1971,
2294 „За КОО“;
6.51. кв. 273;
6.52. кв. 277a, УПИ VI-1336;
6.53. кв. 279, УПИ І-948, 2003, 1755; IV-3488,
4039 „За КОО“; IX-1487, 2439,2438, 2440, 3605;
XIII-4110, 2311, 2299 „За КОО“; XIV-1528, 2725;
XV-1734, 1844.
7. Планът за застрояване, попадащ в частта от
плана, изключена от плана за регулация, може да
се прилага след одобряване на план за регулация
по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и
5 от ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
8. УПИ XIV-3439,3497,3498,3499, XV-3439,3496
и XVI-3439,3494,3495,3496 в кв. 23 да се придадат
към УПИ І – „За образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“, с цел запазване на
съществуващата ботаническа градина на Висшия
лесотехнически университет.
9. Да се намали ширината на уличното платно
на улицата южно квартали 50, 53, 53а, 53б и 80 от
10 м на 7 м с цел опазване на съществуващата
растителност.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Студентски“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
6448

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1166
от 23 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 517 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.09.2010 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба, до бл. 59 (и
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бл. 57), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 186 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
В обекта са извършени подобрения от наемателя на стойност 14 703,25 лв., които не са
включени в обявената тръжна цена и се дължат
на наемателя от спечелилия търга участник.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС), е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6122

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1173
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 517 от 29.07. 2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.09.2010 г. от 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 1, до
бл. 160, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 8000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.09.2010 г.вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната
документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6416

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1174
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 327 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.09.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Абдовица, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6417

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1175
от 30 април 2010 г.
На основание чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 652 от 15.10. 2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.09.2010 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул.
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“, заедно със съответното
право на строеж.
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2. Начална цена – 40 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6123

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1176
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.09.2010 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 3, кв. Илиянци, ул. Махония и бул.
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 25 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС), е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6124

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1208
от 21 май 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 356 от 26.06.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.09.2010 г. от 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Люлин, до
бл. 985, обособена част от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 67 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите– не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС), е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 720 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6418

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

23. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.07.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6089727
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2250059
Инвестиции в ценни книжа
15812472
Всичко активи:
24152258
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7760284
Задължения към банки
5311655
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5598137
Задължения към други депозанти
501337
Депозит на управление „Банково“
4980845
Всичко пасиви:
24152258
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
В. Пауновска

РЕШЕНИЕ № 1215
от 21 май 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 651 от 15.10.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.09.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с поз. имот № 195 в УПИ I, кв. Захарна
фабрика, зад бл. 35, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, заедно с право
на собственост върху земя.
2. Начална цена – 460 000 лв. 49,38 % от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 46 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.

Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.07.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
32817
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 1489911
Дълготрайни материални и
нематериални активи
196516
Други активи
8969
Депозит в управление „Емисионно“
4980845
Всичко активи:
6709058
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2775943
Други пасиви
13711
Всичко задължения:
2789654
Основен капитал
20000
Резерви
3713210
Неразпределена печалба
186194
Всичко собствен капитал:
3919404
Всичко пасиви:
6709058
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
В. Пауновска
6462
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22. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,17 на сто считано от 1 август 2010 г.
6444
9. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минералната вода, от което се предвижда водовземането – находище „Хасковски минерални
бани“, област Хасково, община Минерални бани,
с. Минерални бани – № 92 от приложение № 2
към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3. Системи
или съоръжения, чрез които ще се реализира
водовземането – сондаж № 2 + сондаж № 4.
4. Място на използване на водите, местност,
административно-териториална и териториална
единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ): База за отдих в УПИ І-99, кв. 7 по плана
на с. Минерални бани, община Минерални бани,
област Хасково, ЕКАТТЕ 48297. 5. Проектни параметри на водовземането: а) количество на водите:
разрешен дебит: 0,06 l/s; разрешен годишен воден
обем: 1892,2 м 3/годишно; б) експлоатационното
водно ниво в сондаж № 2 + сондаж № 4 да не се
снижава под котите им на самоизлив +261,01 м и
+260,91м. 6. Условията, при които би могло да се
предостави правото за използване на водите: 6.1.
да упражни правото на водовземане от сондаж
№ 2 + сондаж № 4 в обекта на водоснабдяване
не по-късно от 1 г. от началния срок на действие
на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем; 6.2. да ползва
минерална вода от сондаж № 2 + сондаж № 4
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от сондаж № 2 + сондаж № 4 по други разрешени от министъра на околната среда и водите
водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща такса за
водовземане за разрешения годишен воден обем,
като същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6353
10. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
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заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минералната вода, от което се предвижда
водовземането – находище „Хисаря“, община
Хисаря, област Пловдив, Хисаря – № 93 от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се
реализира водовземането – каптиран естествен
извор „Момина баня“. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална
и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс, намиращ се в УПИ ІI-4009, 4010 в кв. 89 по плана
на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
ЕКАТТЕ 77270. 5. Проектни параметри на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит:
0,1 l/s; разрешен годишен воден обем: 3153,6 м 3/
годишно; б) експлоатационното водно ниво в
каптиран естествен извор „Момина баня“ да не
се снижава под котата на самоизлива +348,56 м.
6. Условия, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: 6.1. да упражни
правото на водовземане от каптиран естествен
извор „Момина баня“ в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем; 6.2. да
ползва минерална вода от каптиран естествен
извор „Момина баня“ единствено в посочения в
разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3. да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти; 6.4. да не препятства ползването
на минерална вода от каптиран естествен извор
„Момина баня“ по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания;
6.5. ежегодно да заплаща такса за водовземане
за разрешения годишен воден обем, като същата
се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6354
29. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 888 от 14.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Севлиево“, област
Габрово, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 7.01.2008 г.:
1. Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Севлиево“ без особеното мнение и със следните
допълнения: 1.1. От записката на проекта да
отпаднат препоръките относно обособяването
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на осемнадесет охранителни участъка. 1.2. При
проектиране на залесяванията да се предвиди и
залесяване с дървесни видове, които имат единично участие в оптималния бъдещ състав, вкл.
и горскоплодни. 1.3. Към записката на проекта
да се приложи таблица за проектираните сечи
без материален добив. 1.4. Да се преоценят планираните приходи от ловна дейност.
6310
35. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 905 от 22.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите за утвърждаване на лесоустройствен проект
на горите, собственост на община Поморие, на
територията на ДЛС „Несебър“, област Бургас,
обнародва извадка от утвърдения протокол от
заседанието, проведено на 7.12.2009 г.: ІV. Приема лесоустройствения проект и протокола от
второ лесоустройствено съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на горите,
собственост на община Поморие, без забележки.
6312
36. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 904 от 22.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно ловно стопанство „Несебър“, област
Бургас, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 4.01.2010 г.:
I. Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно ловно стопанство
„Несебър“ със следните допълнения: 1.1. Не
приема изразеното писмено особено мнение от
инж. Иван Ербакамов – представител на община
Несебър. 1.2. Да се опишат в лесоустройствения
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проект всички защитени зони, попадащи върху
територията на Държавно ловно стопанство
„Несебър“. 1.3. Броят на охранителните участъци
да бъде 25 в съответствие с разпоредбите на чл.
75 от Закона за горите. 1.4. В лесоустройствения
проект при сравнението на площите за сегашен
и бъдещ състав на залесената площ по дървесни
видове за защитена зона „Иракли“ да се дадат
данни само за държавните гори на територията
на ДЛС „Несебър“.
6311
25. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: редовни докторанти по
05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства – дванадесет, за следните катедри: „Изкуствознание“ (съвременно българско изкуство,
ново българско изкуство и арттерапия) – трима,
„Живопис“ – двама, „Стенопис“ – един, „Текстил“ – един, „Сценография“ – един, „Индустриален дизайн“ – един, „Дизайн за детската среда“ – един, „Реставрация“ – един, „Мода“ – един;
задочни докторанти по 05.08.04 изкуствознание
и изобразителни изкуства – трима, за следните
катедри: „Стенопис“ – един, „Книга и печатна
графика“ – един, „Текстил“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки – тел. 988-1702 – Учебно-методичен отдел.
6411
27. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2010 – 2011 г. в съответствие с Решение № 295 на Министерския
съвет от 12.05.2010 г. и Наредбата за държавните
изисквания за приемане и обучение на докторантите (ПМС № 222 от 26.10.2000 г.). В срок до
20.10.2010 г. кандидатите подават молба за участие
в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка от приложението.
За справки – в обучаващите организации или
в ЦУ – БАН, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел.
9795260 и 9861734.

Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на
науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2010 – 2011 г.
Шифър

Научна специалност

Редовна
форма

Задочна
форма

Обучаваща организация

1

2

3

4

5

01.01.12

Информатика

4

-

ИИКТ

01.01.13

Математическо моделиране и приложение на математиката в други науки

2

-

ИМИ

01.01.13

Математическо моделиране и пр. на математиката

1

-

ИИКТ

01.02.02

Приложна механика

1

-

И-т по механика

01.02.04

Механика на деформируемото твърдо тяло

-

1

И-т по механика

01.02.05

Механика на флуидите

1

-

И-т по механика

01.02.05

Механика на флуидите

1

-

ИМСТ с ЦХА – Вн

01.02.07

Биомеханика

1

-

И-т по механика

01.03.01

Теоретична и математическа физика

1

-

ИЯИЯЕ

01.03.04

Ядрена физика

1

-

ИЯИЯЕ
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01.03.06

Неутронна физика и физика на ядрените реактори

1

-

ИЯИЯЕ

01.03.22

Физика на вълновите процеси

2

-

ИФТТ

01.03.22

Физика на вълновите процеси

2

-

ИЕ

01.03.22

Физика на вълновите процеси

1

-

ИОМТ

01.03.25

Структура, механични и термични свойства на кон-

-

1

ИФТТ

2

-

ЦЛСЕНЕИ

дензираната материя
01.03.26

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

01.04.01

Астрономия и небесна механика

1

-

ИА с НАО

01.04.02

Астрофизика и звездна астрономия

2

-

ИА с НАО

01.04.11

Метеорология

-

1

НИМХ

01.05.01

Теоретична химия

1

-

ИОХЦФ

01.05.03

Органична химия

1

-

ИОХЦФ

01.05.05

Физикохимия

2

-

ИФХ

01.05.06

Химия на високомолекулните съединения

3

-

И-т по полимери

01.05.10

Биоорганична химия, химия на природните и фи-

2

-

ИОХЦФ

зиологично активните вещества
01.05.14

Електрохимия (вкл. хим. източници на тока)

3

-

ИЕЕС

01.05.14

Електрохимия (вкл. хим. източници на тока)

1

-

ИФХ

01.05.16

Химична кинетика и катализ

3

-

ИКатализ

01.05.18

Химия на твърдото тяло

1

-

ИОНХ

01.06.03

Ботаника

2

-

ИБЕИ

01.06.04

Молекулярна биология

3

-

ИМолБ

01.06.06

Генетика

1

-

ИБЕИ

01.06.06

Генетика

1

-

ИФРГ

01.06.08

Биофизика

1

-

ИФТТ

01.06.08

Биофизика

2

-

ИБФБМИ

01.06.11

Хидробиология

1

-

ИБЕИ

01.06.12

Микробиология

2

-

ИМБ

01.06.13

Вирусология

1

-

ИЕМПАМ

01.06.17

Физиология на животните и човека

-

1

И-т по невробио-

01.06.19

Паразитология и хелминтология

-

1

ИБЕИ

01.06.23

Имунология

1

-

ИМБ

01.06.23

Имунология

1

-

ИБИР

01.06.23

Имунология

1

-

ИЕМПАМ

01.07.07

Палеонтология и стратиграфия

1

-

Геологически и-т

01.07.09

Хидрогеология

1

1

Геологически и-т

01.07.12

Инженерна геология

1

-

Геологически и-т

01.08.01

Физическа география и ландшафтознание

1

-

НИГГГ

01.08.02

Икономическа и социална география

1

-

НИГГГ

01.08.08

География на населението и селищата

1

-

НИГГГ

02.01.02

Материалознание и технология на машинострои-

2

1

ИМСТ с ЦХА-Вн

3

1

ИСИР

логия

телните материали
02.01.52

Роботи и манипулатори

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 62
3

4

5

02.03.01

Теория на кораба

2

-

ИМСТ с ЦХА-Вн

02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

2

-

ИИКТ

02.10.09

Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология

3

-

ИИХ

02.15.07

Хидротехнически съоръжения

1

-

НИМХ

02.15.20

Хидрология, хидравлика и водно стопанство

-

1

НИМХ

02.17.01

Теория и история на архитектурата

2

2

ИИИЗК

02.21.01

Теория на автоматичното управление

1

-

ИСИР

02.21.04

Компютърни с-ми, комплекси и мрежи

1

1

ИИКТ

02.21.07

Автоматизирани с-ми за обработка на информация
и управление

1

-

ИИКТ

02.21.08

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

ИСИР

02.21.10

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

1

-

ИСИР

02.21.10

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

-

1

ИИКТ

02.21.10

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

3

-

ИБФБМИ

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

1

-

ИБЕИ

04.04.06

Лесомелиорации, защита на горите и специални
ползвания в горите

1

-

ИГората

05.01.01

История на философията

1

-

ИИОЗ

05.01.05

Логика

1

-

ИИОЗ

05.01.13

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на политиката)

1

-

ИИОЗ

05.02.03

Народно стопанство (вкл. регионална икономика и
история на народното стопанство)

2

1

ИИконИ

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

-

ИИконИ

05.02.06

Статистика и демография

1

-

ИИНЧ

05.02.10

Световно стопанство и МИО

1

1

ИИконИ

05.03.06

История на България

3

-

ИИст.И

05.03.06

История на България

1

-

ИИНЧ

05.03.12

Археология

3

-

НАИМ

05.03.14

Етнография

3

-

ЕИФЕМ

05.04.01

Теория и история на литературата

1

-

И-т за литература

05.04.02

Българска литература

1

-

И-т за литература

05.04.06

Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия

1

-

И-т за литература

05.04.09

Фолклористика

2

-

ЕИФЕМ

05.05.08

Гражданско и семейно право

1

1

ИДП

05.08.03

Кинознание, киноизкуство и телевизия

1

-

ИИИЗК

05.08.04

Изкуствознание и изобразителни изкуства

1

-

ЕИФЕМ

05.08.04

Изкуствознание и изобразителни изкуства

1

1

ИИИЗК

05.11.01

Социология

3

-

ИИОЗ

05.11.03
6304

Наукознание

1

-

ИИОЗ
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69. – ТД на НАП – София, офис – Перник, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 0866/2003/005576 от 07.07.2010 г. възлага на
„ИКАД“ – ЕООД, ЕИК по ЗТР 200066170, адрес
за кореспонденция: гр. Трън, област Перник, ул.
Денчо Знеполски 72, представлявано от Даки
Маруан Гигов с адрес София, ул. Славянска 36,
ет. 1, ап. 2, следния недвижим имот: група № 1:
неурегулиран поземлен имот № 000534 с площ
6035 кв. м, в землището на гр. Трън, община Трън,
област Перник, извън регулация, при граници:
път ІІ кл. № 000527, път ІІ кл. № 000568, ливада
№ 180001, п. път № 000916, п. път № 000903, ливада
№ 180006, заедно със застроените в него сгради:
1. пречиствателна станция за ХВЗ, ЗП 800 кв. м,
едноетажна, масивна, построена 1992 г.; и 2. битова
сграда към пречиствателна станция за ХЗВ, ЗП
210 кв. м, двуетажна, масивна, построена 1992 г.,
за сумата 27 499,55 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6475

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване срещу чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за
безопасната експлоатация и технически надзор
на асансьори, приета с ПМС № 75 от 2003 г.,
последно изменение ДВ, бр. 40 от 2006 г., от
„Изамет 1991“ – ООД, чрез управителя Илия
Георгиев Златанов, по което е образувано адм.д.
№ 9123/2010 по описа на Върховен административен съд, І колегия, І-А отделение.
6305
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител
на област Благоевград със Заповед № ОА-172 от
26.03.2010 г. на Решение № 348 на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, взето с протокол № 26 от
9.03.2010 г., с което е потвърдено Решение № 329,
взето с протокол № 25 от 5.02.2010 г., с което е
приет бюджет на Община Хаджидимово за 2010 г.,
по което е образувано адм.д. № 294/2010 по описа
на Административния съд – Благоевград. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.09.2010 г. от 10 ч.
6442
Административният съд – Варна, ХХХI състав, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Кирил Петров Йорданов – кмет на Община Варна, по оспорване на
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди на гражданите, настаняване
и продажба на общински жилища, приета от
Общинския съвет – гр. Варна, в частта, с която
са изменени чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от визирания подзаконов нормативен акт, по повод на
което е образувано адм.д. № 1454/2010 по описа
на Административен съд – гр. Варна, трето отделение, ХХХI състав, производството по което
е насрочено за 7.10.2010 г. от 15 ч.
6306

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на Асен Стоичков
Икономов против чл. 12 от Наредбата за обществения ред на територията на община Кюстендил
на Общинския съвет – гр. Кюстендил, е образувано административно дело № 246 по описа на
съда за 2010 г., насрочено за 1.10.2010 г. от 11,30 ч.
6499
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 881 на Общинския съвет – гр. Русе, прието с
протокол № 44 от 20.05.2010 г., и решение, прието
с протокол № 44 от 20.05.2010 г., на Общинския
съвет – гр. Русе, за премахване на обекти по
чл. 56 ЗУТ, по което оспорване е образувано адм.
д. № 301/2010 г. по описа на Административния
съд – Русе, 7 състав, насрочено за 14.09.2010 г.
о т 13,30 ч. Оспорва ща с т ра на по дело т о е
„Папа“ – ООД, Русе, с адрес на управление: ж. к.
Здравец, ул. Рига 24, бл. Асен, ет. 1, представлявано от управителя Кольо Иванов Пазарджиев.
6453
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
административно отделение, VI състав, призовава Галина Маркова Стефанова с последен
адрес област Стара Загора, община Павел баня,
гр. Павел баня, ул. Мазалат 6, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 13.09.2010 г. в 11,30 ч.
като заинтересована страна по адм.д. № 180/2010,
заведено от Георги Йорданов Иванов против Заповед № 202 от 7.04.2010 г. на кмета на Община
Павел баня. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6443
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от „Метрополис
груп“ – АД, на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Хасково, по
което е образувано адм. д. № 307/2010 по описа
на Административен съд – Хасково, насрочено
за 06.10.2010 г. от 11 ч.
6454
Варненският районен съд, ХVІІІ състав, призовава Сезайетин Мехмет Тюркмен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.09.2010 г. в
9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 6103/2010,
заведено от Тайфур Сезайетин Тюркмен, за иск
по чл. 123, ал. 2 СК. При неявяване на ответника
книжата ще се смятат редовно връчени ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6498
Великотърновският районeн съд, ХVІ гр. състав, призовава Йордан Игнатов Йорданов, Тодор
Савов Тодоров, Сава Тодоров Савов и Йордана
Тодорова Пагачова, всички с последен известен адрес с. Присово, община Велико Търново,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
29.10.2010 г. в 9,30 ч. като ответници по гр. д.
№ 2254/2008, заведено от „Вятъра 08“ – ООД,
с. Присово, община В. Търново, за иск за делба.
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Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6349
Сливнишкият районен съд призовава Стоянка
Георгиева Гошова с последен адрес София, ж. к.
Люлин, бл. 903А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.09.2010 г. в 10 ч. и
30 мин. като ответница по гр. д. № 110/2000, заведено от Зорка Трайчева Спасова, по чл. 97 ГПК
във връзка с чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6307
Сливнишкият районен съд призовава Емил
Димитров Иванов с последен адрес Софи я,
ж.к. Слатина, ул. Марко Бочар, бл. 43а, вх. 1,
ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 29.09.2010 г. в 10,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 110/2000, заведено от Зорка Трайчева Спасова,
по чл. 97 ГПК във връзка с чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6308
Сливнишкият районен съд призовава Ренета
Будьони Иванова с последен адрес София, ж.к.
Слатина, ул. Марко Бочар, бл. 43а, вх. 1, ап. 1, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.09.2010 г.
в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 110/2000, заведено от Зорка Трайчева Спасова, по чл. 97 ГПК
във връзка с чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6309
Варненският окръжен съд, гр. отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2384/2009 по предявен от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, представлявана
от председателя Стоян Кушлев, срещу Ивелин
Йорданов Митев, Ирина Йорданова Митева,
Яни Стойков Янев, „Евросити инвест“ – ООД,
peг. по ф.д. № 389/2006 по описа на Варненския
окръжен съд, ЕИК 148008577, със седалище и
адрес на управление: Варна, ж.к. Трошево 1,
вх. Д, ет. 3, ап. 28, представлявано от Димитър
Дончев Доневски; Радимир Валентинов Радев,
Радослав Василев Костов, иск за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 186 379,30 лв.:
От Ивелин Йорданов Митев с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: лек автомобил марка и
модел „Опел Рекорд“, с рег. № В 5973 АХ, рама
№ 0395М0671, двигател № 110675732МТ, дата на
първоначална регистрация 08.08.1976 г.
От Ивелин Йорданов Митев и Ирина Йорданова
Митева с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: апартамент № 10 във Варна, ул.
Любен Каравелов 3, ет. 5, с площ 70,48 кв. м, ведно
с прилежащото му избено помещение № 8 с площ
8,55 кв. м, придобит с нот. акт № 111, том II, peг.
№ 4084, н. дело № 311 от 19.03.2008 г.; 1/8 идеална
част от дворно място, цялото с площ 216 кв. м,
имот планоснимачен номер 73, кв. 1102, по регулационния план на подрайон 26 на Варна, община
Варна, област Варна, ул. Киро Радев 3, придобит

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

с договор № 1910 от 23.07.1999 г. за продажба на
право на собственост върху държавна земя на
основание § 1 от ПЗР на ПМС № 235 от 1996 г.;
лек автомобил марка и модел „Пежо 405“ с рег.
№ В 6664 КХ, рама № VF315BB2208161548, двигател – без номер, дата на първоначална регистрация
06.05.1988 г.; лек автомобил марка и модел „Рено
5“ с рег. № В 7118 KB, рама № VF1C4070806064396,
двигател № СЗШ760С073235, дата на първоначална регистрация 28.03.1991 г.; лек автомобил
марка и модел „Мерцедес 190 Е“ с рег. № В
9960 СВ, рама № WDB2010241A213593, двигател
№ 10296212017909, дата на първоначална регистрация 01.01.1985 г.
От Ивелин Йорданов Митев и Ирина Йорданова
Митева с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: сумата 829,80 лв. от продажбата
на поземлен имот – нива 3,558 дка в с. Горица,
ЕКАТТЕ 16078, община Бяла, област Варна, местност Папрата, 7 категория, съставляваща имот
№ 011127 по плана за земеразделяне, и поземлен
имот – нива 4 дка в с. Горица, ЕКАТТЕ 16078,
община Бяла, област Варна, местност Светерица, 7
категория, съставляваща имот № 015021 по плана
за земеразделяне, отчуждени с нот. акт № 135,
том I, peг. № 5625, н. дело № 132 от 05.04.2006 г.;
сумата 850 лв. от продажбата на 1/2 идеална част
от вилна сграда, второстепенни помощни сгради: самостоятелна сграда до портала за охрана,
външна тоалетна с две отделения с водопровод
и самостоятелна септична яма и гараж за лодки,
ограден с метални рамки и врати, построени в
имоти, както следва: вилната сграда, изградена в
имоти: А) имот № 000575, представляващ пасище,
мера, целият с площ 34,211 дка, 7 категория, в
землището на с. Мировци, ЕКАТТЕ 48386, област
Шумен; Б) имот № 471, представляващ полски
път, собственост на Община Нови пазар, област
Шумен; и В) имот № 062001, представляващ нива,
цялата с площ 12,320 дка, от които 6,160 дка – сед
ма категория, и 6,160 дка – трета категория, в
местността Лозята в землището на с. Мировци,
ЕКАТТЕ 48386, област Шумен, собственост на
Цанка Пеева Радева, а второстепенните помощни сгради, изградени само в гореописания имот
№ 062001, отчуждени с нот. акт № 140, том XIII,
peг. № 10291, н. дело № 2067 от 19.09.2006 г.; сумата 15 316,50 лв. от продажбата на 600/720 кв.
м идеални части от неурегулиран поземлен имот
№ 378 в местността Кемер дере в землището на
Варна, целият с площ 720 кв. м, заедно с построената в мястото сезонна постройка с площ
28 кв. м, както и подобрения и насаждения в
мястото, отчужден с нотариален акт за замяна
на недвижим имот за движима вещ № 43, том
III, рег. № 3609, н. дело № 433 от 30.04.2004 г.;
сумата 680 лв. от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Москвич 412“, с рег. № В 9148
АА, рама № 747613, двигател № 2716849, дата на
първоначална регистрация 07.07.1980 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
29.11.1999 г.; сумата 1300 лв. от продажбата на
лек автомобил марка и модел „Мазда 323“, с
рег. № В 7268 АС, рама № JMZBG13C200132848,
двигател № 351982, дата на първоначална регистрация 28.12.1989 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 03.12.1998 г.; сумата
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1000 лв. от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Форд Фиеста“, с рег. № В 8884 АМ, рама
№ WF0AXXGAFAKR21256, двигател № LL40024,
дата на първоначална регистрация 01.07.1989 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 08.06.1999 г.; сумата 300 лв. от продажбата на
лек автомобил марка и модел „Мерцедес 200“ с рег.
№ В 7828 СВ, рама № WDB1240201В209913, двигател № 10292210084979890, дата на първоначална
регистрация 28.04.1993 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 21.01.2002 г.; сумата
800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Нисан Патрол“, с рег. № В 5417 СС, рама
№ VSKWYG260U0494732, двигател – без номер,
дата на първоначална регистрация 25.03.1993 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 10.12.2007 г.; сумата 1500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка и модел „Сеат Толедо“, с
рег. № В 7720 СН, рама № VSSZZZ1MZYB038647,
двигател № AKL611109, дата на първоначална
регистрация 08.11.2000 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 06.08.2004 г.; сумата
500 лв. от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Крайслер ПТ Круизер“, с рег. № В 4666 КА,
рама № 1C8FYBB901T519462, двигател – без номер,
дата на първоначална регистрация 24.10.2000 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 04.02.2008 г.; сумата 200 лв. от продажбата на
лек автомобил марка и модел „Опел Вектра“, с
рег. № В 8883 СТ, рама № W0L0IBF19W5099456,
двигател № X16XEL20B37262, дата на първоначална регистрация 13.07.1998 г., отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 16.09.2005 г.;
сумата 700 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „Фолксваген Пасат“, с рег.
№ В 8583 КА, рама № WVWZZZ3BZXE292454,
двигател № AGZ017684, дата на първоначална
регистрация 03.12.1998 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 15.12.2006 г.; сумата
400 лв. от продажбата на лек автомобил марка и
модел „БМВ 730 ИА“, с рег. № В 0891 КК, рама
№ WBAGF21000DF76817, двигател № 51261096,
дата на първоначална регистрация 01.01.1995 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 24.07.2006 г.
На основание чл. 7, т. 1 ЗОПДИППД ищецът
моли да бъде обявена недействителност по отношение на държавата на сделката, с която Ивелин
Йорданов Митев и съпругата му Ирина Йорданова
Митева са отчуждили безвъзмездно в полза на
Яни Стойков Янев собствения си недвижим имот
и същият да бъден присъден в полза на държавата,
а именно: пасище, мера, цялата с площ 34,211
дка, в землището на с. Мировци, ЕКАТТЕ 48386,
област Шумен, седма категория, съставляваща
имот № 000575 по плана за земеразделяне, дарен с
нот. акт № 144, том V, peг. № 3955, н. дело № 654
от 21.04.2006 г.
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 03.11.2010 г. в
14,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаните
имущество и суми най-късно в първото по делото
заседание, насрочено за 03.11.2010 г., и по реда
на чл. 29 ЗОПДИППД.
6455
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5740/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арт инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Сава
Радулов 3Б, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност:
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни фирми, внос и износ на стоки и
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, спедиторска, комисионна и лизингова дейност, финансово-счетоводни услуги и
данъчни консултации, информационна, рекламна,
издателска и печатарска дейност, комплексна
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност (след изискуем лиценз), покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или собствена експлоатация, услуги на физически
и юридически български и чуждестранни лица от
всякакво естество (без и след изискуем лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светла Станчева Русева, която го
управлява и представлява.
3083
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 5837/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Проекти“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 305, вх. 3, ет. 4, ап. 57, и с предмет на
дейност: разработване и внедряване на авторски
иновативни продукти, технологии и процеси,
проектиране на нови продукти и опитни образци,
разработване, внедряване и експлоатиране на
мрежови, мобилни, микро- и нанотехнологии и
продукти, разработване, внедряване и експлоатиране на сателитни комуникации, интелигентни
системи и роботи, разработване, внедряване и
експлоатиране на електрически централи, производство и пренос на електрически ток, разработване, внедряване и експлоатиране на технологии
за производство на биогорива, разработване,
внедряване и експлоатиране на системи за сигурност и системи за съхранение на данни, сделки с
интелектуална собственост, консултантски услуги, услуги, свързани с лицензиране, комисионни
сделки, рекламни, информационни, програмни
и други услуги, търговско представителство и
посредничество, покупка на нови и употребявани стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, превозна
и реекспортна дейност, хотелиерска, туристическа,
ресторантьорска дейност (след лиценз), складова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителни
и строително-монтажни услуги, производство на
селскостопанска продукция, други стопански и
търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Марко Христов Марков и Христо Марков Христов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3084
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6150/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с огра-
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ничена отговорност „Кепитъл финанс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
Западна промишлена зона, бул. Владислав Варненчик 277, и с предмет на дейност: счетоводна
дейност – организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството и др., консултантска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Дияна Димитрова Ангелова, Галина
Илиева Найденова и Дияна Иванова Димитрова
и се управлява и представлява от Дияна Димитрова Ангелова.
3085
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 6052/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ленърд
Шепърд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драган Цанков 4, ет. 3, ап. С,
и с предмет на дейност: посреднически услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство и търговия
на едро и дребно с промишлени, битови и хранителни стоки, продукти, производство, вътрешна и
външна търговия с текстил, дрехи, спортни стоки,
ресторантьорство, хотелиерство и туризъм (след
лиценз), производство, обработка и пласмент
на селскостопански продукти, жилищно строителство и жилищни ремонти, бартерни сделки,
дистрибуторска дейност, спедиционни, складови, лизингови и комисионни сделки, приложни
изследвания и консултации по маркетинг и мениджмънт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ленърд Джозеф Шепърд,
който го управлява и представлява.
3086
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 2868/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Българоизраелска инвестиционна компания“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Атанас
Димитров Кузев и вписва като такъв Атанаска
Йорданова Кузева.
3087
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6167/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Сак груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 68,
вх. Д, ет. 6, ап. 100, и с предмет на дейност: рекламни и информационни услуги, производство,
вътрешна и външна търговия с промишлени и
селскостопански продукти, производство на стоки
и услуги за бита и промишлеността, търговия с
алкохол и цигари (след лиценз), търговско представителство и посредничество, спедиционни,
превозни и комисионни сделки, туристически,
екскурзионни и туроператорски услуги (след
лиценз), хотелиерски и ресторантьорски услуги
(след лиценз), складови сделки, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, издателска и печатарска дейност
и търговия с печатни произведения. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници МохамедСаид Фарес Алзахер и Амер Хамед Жабри и
се управлява и представлява от Мохамед-Саид
Фарес Алзахер.
3088
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5677/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ливър бърдс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Юнец, община Долни
Чифлик, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, внос и износ на
стоки за народно потребление, продажба на вещи
втора употреба – обработени по надлежния ред,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, инженеринг, бартер и реекспорт, технически разработки и консултации, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари по суша,
море и въздух, корабно агентиране, производство
на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
продажба, отдаване под наем и стопанисване
на движимо и недвижимо имущество или други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дороти Ховърт и Дебра Джаин Томсън
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3089
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5765/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бест чойс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Перкоп 17А, ет. 2, и с предмет на дейност: туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност,
туроператорска дейност (след лиценз), комплексна
строително-инвестиционна дейност и продажба,
финансови и юридически консултантски услуги,
покупка, посредничество и комисионна дейност
при сделки с недвижими имоти, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и
посредничество, издателска и печатарска дейност,
образователни и квалификационни и преквалификационни курсове, посреднически услуги по
информиране и наемане на работа, валутни сделки (след лиценз), видеозаснемане и фотографски
услуги и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Надя Иванова Георгиева,
която го управлява и представлява.
3090
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5911/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Христова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 133,
вх. 4, ет. 2, ап. 76, и с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр,
търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, дърводелски
и тапицерски услуги, превоз на пътници и товари,
консултантски услуги при сделки с недвижими
имоти и наемни отнашения, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, ресторантьорство,
обществено хранене и хотелиерство (след лицензиране). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Галина Славчева Христова,
която го управлява и представлява.
3091
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5842/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Сиви – транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница
187, вх. 1, ет. 1, ап. 6, и с предмет на дейност:
авторемонтни услуги, транспортна дейност (след
лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, отдаване под наем на недвижими
и движими вещи, производство и продажба на
промишлени и селскостопански стоки, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги, издателска и печатарска дейност, счетоводни
услуги и консултантска дейност, икономически
анализи и обосновки, спортно-възстановителна
дейност, преводи, машинопис, чуждоезиково
обучение (след надлежно разрешение), строително-монтажна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство (след лиценз). Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Илия Любенов
Крачунов, Златка Иванова Крачунова и Владислав
Илиев Любенов и се управлява и представлява
от Владислав Илиев Любенов.
3092
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5803/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „С и Н“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Оброчище, община Вълчи дол,
и с предмет на дейност: търговия – вътрешна и
външна, експорт и импорт, посредничество и
комисионерство, строителна дейност, търговия с
автотехника и резервни части, печатарски услуги,
книгопечатане, издаване на каталози и рекламни
материали, офсет и ситопечат, транспортни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Седат Сали Дауд и Сердал Седат Дауд и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3093
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф.д. № 2320/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Фиксинг – Варна“ – ЕАД:
заличава като председател и член на съвета на
директорите Явор Георгиев Витанов.
3094
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6062/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Танасий“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Рила
23, вх. Б, ет. 3, ап. 16, и с предмет на дейност:
производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, производство, вътрешна и външна
търговия с промишлени и селскостопански продукти, строителни и строително-монтажни работи,
авторемонтни и кораборемонтни работи, услуги
в корабоплаването, производство и продажба на
хранителни стоки, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, импресарски
и програмни услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, лицензионни сделки и сделки
с интелектуална собственост, туристически, ек-
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скурзионни и туроператорски услуги, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни и информационни
услуги, издателски и печатарски услуги, преводи
от и на чужди езици. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Пламен
Атанасов Есов, който го управлява и представлява.
3095
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5926/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Транс ойл 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Черни връх 18А, и с предмет на дейност: вътрешен
и международен транспорт на пътници и товари
(след лиценз), услуги с механизация, комисионни
и спедиционни сделки, търговия на едро и дребно,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Диан Стоянов Александров, който
го управлява и представлява.
3096
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5656/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пи – мото 4“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Хан
Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, импорт, експорт и
реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради,
инженерни обекти в страната и в чужбина, ремонт
и реконструкция на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството
и предприемачество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Дейвид Норман Линч,
който го управлява и представлява.
3097
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5659/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пи – мото 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Хан Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и
в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти,
проучване и внедряване на нови технологии в
строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството и предприемачество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
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търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и
произведения на изкуството, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Дейвид Норман Линч, който го управлява и
представлява.
3098
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6031/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Инфинити билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 66, ет. 9, ап. 51, и с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, покупка, строеж, обзавеждане, ремонт на недвижими
имоти с цел продажба, предприемаческа дейност,
лизингова дейност, посреднически услуги, транспортни, комисионни, спедиционни, складови,
преводни, информационни, рекламни, търговско
представителство и посредничество, вътрешно и
външно обзавеждане и оформяне на пространства,
дизайн, покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, хотелиерство, вътрешен и международен
туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Иванов Димитров, Десислава
Иванова Димитрова и Евгени Атанасов Петров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3099
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 4470/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Нептун – България“ – ООД: допълва предмета
на дейност с „посредническа дейност по информиране и наемане на работа на моряци, корабни
и други специалисти (след надлежна регистрация,
разрешение).
3100
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 4808/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ „Амбулатория – индивидуална практика за първична
стоматологична помощ – Недялка Иванова“ от
едноличния търговец Недялка Неделчева Иванова на „Амбулатория за групова практика за
първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Недялка Иванова и д-р Николета
Миладинова“ – ООД.
3101
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5890/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Африканос
девелопмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Малинов 8,
ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност,
комплексни услуги по проучване, проектиране и
изграждане на жилищни и промишлени обекти,
търговска дейност, внос, износ, реекспортни,
бартерни и други външнотърговски дейности,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна, лизингова и инвеститорска
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дейност, услуги на физически и юридически
лица, реализиране на целия предмет на дейност
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Софоклис
Африканос, който го управлява и представлява.
3102
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.III.2007 г. по ф.д. № 590/2003 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Унистил“ – ООД:
вписва нов адрес на управление – Варна, ул. Тодор
Влайков 65; заличава като съдружници Галина
Веселинова Йонкова и Антон Колев Тончев; вписва
като съдружник, управляващ и представляващ
Миглена Тодорова Янкова; допълва предмета на
дейност с „производство, търговия, внос и износ
на мебели, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, предприемаческа
и строителна дейност, строително-монтажни и
ремонтни услуги, ресторантьорство и всякакво
друго производство, търговия и услуги“.
3103
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6059/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Метриос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Фредерик Шопен 16, и с предмет на дейност:
посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
рекламна, импресарска, посредническа, комисионна и консултантска дейност, рекламни услуги,
комунално-битова дейност и услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност,
търговия с цигари и алкохол (след придобиване
на съответния лиценз), софтуерно обслужване,
транспортни услуги, вкл. таксиметров превоз
на пътници, строително-монтажна и ремонтна
дейност в страната и в чужбина, производство
на строителни материали и търговия с тях. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Андреас Константину, който го
управлява и представлява.
3104
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 5412/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ан-Мари“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Стоян Заимов 34,
ап. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупко-продажба на
ценни книжа (след съответно разрешение), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и
продажбата им, строително-ремонтни дейности,
лизинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и
складови сделки, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, консултантски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост,
всякакви други незабранени със закон сделки
или услуги, като за тези, за които се изисква
разрешение – след получаването му. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас
Тодоров Костов и Марияна Василева Георгиева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3105
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5845/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „К и К – проект“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор
Влайков 4, вх. А, ет. 2, ап. 5, и с предмет на
дейност: проектиране и строителство, вътрешна
и външна търговия, производство и покупка на
стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество на фирми, спедиционна,
комисионна, ск ладова и лизингова дейност,
транспортна дейност, рекламна, импресарска
дейност, маркетингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, консултантски услуги, хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност (след
лиценз), производство и търговия със селскостопански стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Красимир Иванов Каменов и
Кирил Иванов Дончев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
3106
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 4382/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ерика
интернешенал“ – ООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 324 800 лв.
3107
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6210/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ти. Ел.
Ви. инвестмънт груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Фредерик Шопен
10, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба и отдаване под наем, строителство,
реконструкция и модернизация, основен и текущ
ремонт на всички видове строителни обекти
в страната и в чужбина, транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество,
туроператорска дейност, ресторантьорство и
хотелиерство (след лицензиране), търговия на
едро и дребно, внос-износ, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, консултантски
усл у ги, комисионна, спедиционна, ск ладова
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ноам Айзенберг, който
го управлява и представлява.
3108
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5917/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Нив“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 301, вх. 8, ет. 1, ап. 1,
и с предмет на дейност: търговия с промишлени
стоки, счетоводни услуги, консултантски услуги,
реклама, маркетинг, мениджмънт, възстановяване, проектиране и строителство на сгради,
покупко-продажба и посредничество при покупко-
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продажба на недвижими имоти, отдаване под наем
на недвижими имоти и движими вещи, търговия
с вторични суровини, интернет провайдерство,
т ърговия, информационни услуги, рек ламна
дейност, лизинг, обучение и квалификация на
кадри, хотелиерство, комисионна и спедиторска
дейност, ресторантьорство, обществено хранене,
туризъм – туроператор и туристическа агентска
дейност (след получаване на лиценз за тези, за
които е необходимо). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ива Веселинова Иванова
и Николай Валентинов Иванов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
3109
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2747/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„БС инвест“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Атанас Димитров Кузев и вписва като
такъв Атанаска Йорданова Кузева.
3110
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5988/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Добруджа
естейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Железни врата 26, вх. В, ап. 36,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, производство на стоки, хотелиерски, ресторантьорски
и туристически услуги, спортно-развлекателни
дейности, сделки с технологии, интелектуална и
индустриална собственост, рекламна, информационна, консултантска на местни юридически и
физически лица, търговия с технически изделия,
маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги, мениджмънт, комисионна,
спедиционна, транспортна, складова и лизингова
дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупкопродажба на земя, изграждане и експлоатация
на съоръжения за производство на електрическа
енергия, търговия с електрическа енергия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Галин Калчев Петров, който го
управлява и представлява.
3111
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 3229/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Болгарстройинвест“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Атанас Димитров Кузев и вписва
като такъв Атанаска Йорданова Кузева.
3112
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5924/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елена Първа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Опълченска 10, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги,
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строителство и строително-монтажни работи,
импресарски или други услуги, внос-износ и търговия с МПС, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, външнотърговски сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Каир Закирович Рахимов, който го управлява и
представлява.
3113
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 5553/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Транслайнс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 29,
вх. В, ет. 3, ап. 37, и с предмет на дейност: транспорт и таксиметрови превози на пътници и товари
в страната и в чужбина със собствени и наемни
транспортни средства, изграждане, поддържане
и използване на обособена далекосъобщителна
подвижна мрежа (след лиценз), резервации и продажби на билети за всички видове транспортни
средства в страната и в чужбина, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, внос и износ,
вътрешно- и външнотърговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица, спедиторска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и
международен туризъм (след лиценз), обработка и
реализация на селскостопанска продукция, битови
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Дончо Атанасов Михайлов, Атанас
Йорданов Шомов, Паруш Милков Михов, Диян
Андреев Андонов и Борис Николов Борисов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3114
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1001/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Профикс“ – ООД: вписва като съдружници Илиян
Тодоров Манолов, Гергана Стефанова Гълъбова
и Димитър Георгиев Назърски; заличава като
управител и представляващ Димитър Николов
Дерелиев и вписва като такъв Димитър Желязков Желязков; вписва увеличаване капитала на
дружеството от 5100 лв. на 10 000 лв.; вписва
нов адрес на управление – ул. Стара планина 64.
3115
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6072/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ангел
Райковски“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Мадара 28, ет. 10, ап. 49, и
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, откриване на
аптека. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ангел Тодоров Райковски,
който го управлява и представлява.
3116
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5044/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„КП строй“ – ООД: заличава като управител
и представляващ Пламен Димитров Димитров
и вписва като такъв Златка Янева Димитрова.
3117
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 4509/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ди Ай
Джи“ – ООД: заличава като съдружник Нодир
Нейматович Елов и вписва като такъв Голуб
Николай Николаевич.
3118
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1199/2002 вписа прекратяване на „Кондор – консулт“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Илиан
Петров Владимиров и със срок за ликвидация 6
месеца от постановяване на решението.
3119
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Булпорт“ – ЕАД, по ф.д. № 3312/2001 е представен в търговския регистър.
3120
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Волейболен клуб Черно море – БАСК“ – АД, по
ф.д. № 2781/98 е представен в търговския регистър.
3121
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5900/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „АДС – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 105, вх. А, ет. 2,
ап. 22, и с предмет на дейност: туроператорска и
турагентска дейност (след съответно разрешение),
търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество, агентство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, ремонтна дейност, монтажи
и демонтажи, производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиторска, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност (след съответно разрешение), счетоводни услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Албена Кирилова
Кунева, която го управлява и представлява.
3122
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 6018/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дом комерс трейдинг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Лоза 16,
ап. 20, и с предмет на дейност: вътрешно и външно строителство, вътрешно- и външнотърговска
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дейност, съхранение и реализация на промишлени
стоки и предмети на бита, строително-ремонтна
дейност, търговия с недвижими имоти, износ
на строителни работници, строителна дейност
в чужбина, търговско представителство и посредничество, фризьорски и козметични услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
спедиторски и други услуги, демонтажи, ремонт,
обучение в дейността на фирмата, търговска
дейност със строителни материали, предприемачество, маркетинг и реклама, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Кремен Радев Карбов и Теменуга Атанасова Георгиева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3123
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6077/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Корсар – 89“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Константин Величков 13, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност: всички
видове външнотърговска дейност, производство,
покупка и преработка на стоки или други вещи с
цел продажба, извършване на услуги, транспортни
услуги – превоз на пътници и товари, автомонтьорски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми,
превозна, спедиционна, рекламна, комисионна,
лизингова, складова, хотелиерска, ресторантьорска, информационна дейност и предоставяне на
други услуги, производство на видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, експорт
и реекспорт, покупка, строителство и продажба
на недвижими имоти, като за всички дейности,
за които се изисква лиценз – след снабдяването
с такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Руменов Златинов и Румен
Николов Златинов и се управлява и представлява
от Румен Николов Златинов.
3124
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 5869/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Кад плюс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 198, вх. 1, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: обучение по проектиране и строителен
дизайн, консултативни дейности, строителство
и строителни дейности, разработка на нови технологии, сделки с интелектуална собственост,
маркетинг и рекламна дейност, лизинг, спедиционни и превозни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия
със селскостопанска продукция и промишлени
стоки, вътрешен и международен туризъм, строителство, туроператорска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство (след получаване на лиценз),
транспортна дейност (след получаване на лиценз),
битови услуги, консултантски услуги, доставки
на стоки по адреси на клиенти (след снабдяване с лиценз за дейностите, за които се изисква
такъв), търговско представителство и посредничество, организиране на спортни и обществени
прояви. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружник Ради Валентинов Кърмазов и Юрий
Николов Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
3125
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3153/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Аугустин хаус – трейшън голд резорт“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – бул. Чаталджа
20, вх. Г, ет. 4, ап. 90.
3126
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с определение
№ 3502 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 3848/91 вписа
в търговския регистър промени за „Дървообработване – ВТ“ – АД, Велико Търново: допуска
прилагането на решението на общото събрание
от 30.Х.2007 г. за увеличаване капитала на дружеството от 3 314 568 лв. на 4 419 424 лв. чрез
издаване на нова емисия от 1 104 856 поименни
безналични акции с право на глас в общото
събрание на дружеството, право на дивидент и
право на ликвидационен дял с номинална стойност
1 лв. и емисионна стойност, която не може да
бъде по-ниска от номиналната стойност; допуска
прилагането на решението на общото събрание
от 30.Х.2007 г., с което на основание чл. 194,
ал. 4 ТЗ се изключва правото на акционерите
по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите
акции, съответстваща на дела им в капитала
преди това увеличение.
3404
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с определение
№ 3445 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 970/96 допуска прилагането на договор за преобразуване
чрез вливане, сключен на 14.ХI.2007 г., между
„Вали“ – ООД, Велико Търново, и „Вали компютърс“ – ООД, Велико Търново, и доклада
за преобразуване, съставен от управителя на
„Вали“ – ООД, Велико Търново.
3405
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3587 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1919/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маккаски енд
Ко“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Хан Крум 1, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, разкриване и поддържане
на магазини за хранителни и нехранителни стоки,
международна търговия, лизингова, комисионна
и консигнационна търговия, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост и извършване на услуги и
всички други дейности, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Светлана
Валентиновна Петрова.
3406
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3608 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1929/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мистико“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Вела Пискова 18, ет. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, менителници,
записи на заповед, складови сделки, лицензионни
и лизингови сделки, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни, импресарски, издателски, рекламни, таксиметрови услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, други незабранени със закон
сделки, и с капитал 5000 лв.Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Веселин Антонов Василев.
3407
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3604 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1440/2000 вписа в търговския регистър промяна за „Унипул
България“ – ЕООД, с. Шемшево: заличава като
управител и представляващ дружеството Асен
Николов Асенов.
3408
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3477 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1440/2000 вписа в търговския регистър промени за „Унипул
България“ – ООД, с. Шемшево: заличава като
съдружници в дружеството Кръстина Христова
Асенова и Асен Николов Асенов; заличава като
управител и представляващ дружеството Кръстина Христова Асенова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Пламен
Асенов Николов; вписва ново наименование на
дружеството – „Унипул България“ – ЕООД.
3409
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3639
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 354/2007 вписа в търговския регистър промени за „Премарпак“ – ООД,
Велико Търново: заличава като съдружници,
управители и представляващи дружеството Николай Милчев Кръстев и Симеон Тотев Петков;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Даниела
Кръстева Бърнева; вписва ново наименование на
дружеството – „Премарпак“ – ЕООД.
3410
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5212/96 вписа промени за „Кит“ – ООД:
вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла на
„Бол.БГ комюникейшънс“ – ЕАД: от Вени Миланов Марковски – 20 дяла, и от Димитър Марков
Ганчев – 20 дяла; вписва като съдружник „Бол.
БГ комюникейшънс“ – ЕАД; вписва промени в
дружествения договор.
3756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 15409/96 вписа промени
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за „Коником“ – ООД: вписва като управител
Величко Димитров Попов; дружеството се управлява и представлява от управителите Костик
Борисов Михайлов и Величко Димитров Попов
заедно и поотделно; вписва изменения в дружествения договор.
3757
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 24348/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алианс“ – ЕООД.
3758
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г.
по ф.д. № 20316/94 вписа промени за „Амбулатория за първична медицинска помощ – групова
практика за първична медицинска помощ – стоматологична – Теогения“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Теодор Антонов
Попов на Евгения Георгиева Вълчева; вписва
промяна на наименованието от „Амбулатория за
първична медицинска помощ – групова практика
за първична медицинска помощ – стоматологична – Теогения“ на „Теогения – амбулатория за
първична медицинска помощ – групова практика
за първична медицинска помощ – дентална“;
вписва нов дружествен договор.
3759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4444/94 вписа промени
за „Венчър вижън“ – ООД: вписва промяна на
наименованието на съдружника „Райтнет“ – АД,
на „А – консулт БГ“ – АД; вписва прехвърляне на
1400 дружествени дяла от „А – консулт БГ“ – АД,
на Сергей Любчов Аличков; вписва промени в
дружествения договор.
3760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 11165/2007 вписа промени
за „3 сикриейтив“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Десислава Веселинова
Василева на Венцислав Сашев Коруев; заличава
като съдружник и управител Десислава Веселинова Василева; вписва като съдружник Венцислав
Сашев Коруев; дружеството ще се управлява и
представлява от Георги Красимиров Христов и
Венцислав Сашев Коруев заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
3761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 15514/2007 вписа промени
за „Попстрой – 7“ – ООД: вписва прехвърляне на
83 дружествени дяла от Момчил Русев Русев на
Милан Александров Иванов; вписва прехвърляне на 83 дружествени дяла от Даниела Сашова
Шабанска на Милан Александров Иванов; вписва
като съдружник Милан Александров Иванов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Даниела Сашова Шабанска и Момчил Русев Русев само заедно; вписва нов дружествен договор.
3762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19201/2007 вписа в търговския регис-
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тър дружество с ограничена отговорност „Ф 5
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, кв. Борово,
бл. 19А, вх. Б, ет. 5, ап. 45, с предмет на дейност:
строителство на жилищни и промишлени сгради,
ремонтна дейност в строителството, търговия със
строителни материали, внос и износ, външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, консултантски
услуги, рекламна и маркетингова дейност, както и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сергей Драгомиров
Иванов и Борис Емилов Крумов и се управлява
и представлява от Сергей Драгомиров Иванов.
3763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19348/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лион
4“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, ул.
Буземска 22, с предмет на дейност: транспортна
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, туристическа дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Симеон Огнянов Симеонов, който го управлява
и представлява.
3764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 3416/2002 вписа промени
за „БГ уеб“ – ООД: заличава като управител
Димитър Константинов Дилчев; дружеството ще
се управлява и представлява от Георги Стефчов
Георгиев и Петко Константинов Дилчев заедно
и поотделно.
3765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 8200/2002 вписа промяна
за „Тот 2002“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Искър“,
ул. Мюнхен 14 (бивш авторемонтен завод), в
Пловдив, ул. Петър Стоев 102, ап. 8.
3766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 4826/2002
вписа промени за „ВФП – България“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Връбница“, ж.к. Надежда 6, бл. 632,
вх. Г, ет. 2, ап. 2, в Пловдив, бул. Васил Априлов
111, ет. 3, ап. 5; вписва промяна в учредителния
акт на дружеството.
3767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 9604/2002 вписа промени
за „Ал перфект“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Георги Василев
Алфредов на „Омега дизайн“ – ООД; вписва като
съдружник „Омега дизайн“ – ООД (рег. по ф.д.
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№ 21517/95); дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Ал
перфект“ – ООД; заличава като управител Георги
Василев Алфредов; вписва като управител Жана
Васкова Нанева, която ще управлява и представлява дружеството; вписва дружествен договор.
3768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 4564/2002 вписа промени
за „Мир – 2002“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Мириам Кришер на Шарон
Харел; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла
от Александър Георгиев Александров на Шарон
Харел; заличава като съдружник Александър
Георгиев Александров; вписва като съдружник
Шарон Харел; вписва нов дружествен договор.
3769
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 12758/2003 вписа промени
за „Джи – Ес – Ем – мобил“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Антония Петкова Тачева на Васил Цанов Апостолов;
заличава като едноличен собственик и управител
Антония Петкова Тачева; вписва като едноличен
собственик и управител Васил Цанов Апостолов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
3770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 546/2003 вписа промени за „Интер
Пайп“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено
на 26.ХI.2007 г.; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Кремиковци“,
кв. Ботунец, административна сграда на „Интер Пайп“ – АД; заличава членовете на съвета
на директорите в състав: Красимир Венелинов
Икономов, „Интертръст холдинг БГ“ – АД, и
„ССФ – Стил шипинг енд форуърдинг“ – АД;
вписва нов съвет на директорите в състав: Валентин Кирилов Захариев – председател, Валери
Николов Ковачк и – изпълнителен директор,
Кирил Валентинов Захариев, Петър Николов
Лещаров, Роберто Вълков Младенов, Данчо
Андреев Тодоров и Славея Ангелова Стоянова;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Валери Николов Ковачки.
3771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 714/2003 вписа промени
за „РЛ – шопинг“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието от „РЛ – шопинг“ – ЕООД, на
„Люлин билдинг“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Лозенец“, ул. Орлово гнездо 6; вписва промени
в учредителния акт.
3772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 8517/2004 вписа промяна за „Оптимист 1“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Слатина“,
ул. Живко Николов 25 – 27, офис 4.
3773
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 14198/2004 вписа промени за „Кодесент“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Стефан Тодоров
Аврамчев на „ВС бизнес софтуер“; заличава като
едноличен собственик Стефан Тодоров Аврамчев;
вписва като едноличен собственик „ВС бизнес
софтуер“ със седалище Холандия; вписва като
управител Майкъл Джовани Клаудио Клопроге;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Стефан Тодоров Аврамчев, Тодор
Стефанов Аврамчев и Майкъл Джовани Клаудио
Клопроге заедно и поотделно.
3774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 14312/2004 вписа промени
за „Ай Вин“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Иван Николов Тошев на
Асен Пенчев Андреев; заличава като едноличен
собственик и управител Иван Николов Тошев;
вписва като едноличен собственик Асен Пенчев
Андреев, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
3775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19037/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Байтбери“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 606, вх. В, ет. 8, ап. 62,
с предмет на дейност: разработка на софтуерни
продукти, проектиране, изграждане и хостинг на
уебсайтове, графичен дизайн, уебдизайн, търговия
с програмни продукти, предоставяне на интернет
услуги, изграждане на компютърни мрежи, внос,
износ и реекспорт на стоки и услуги, производствена и търговска дейност, посредничество и
комисионерство, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, консултантски услуги, представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бистра Георгиева Клисарска и Цветан
Иванов Цветанов и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
3735
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19171/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Куентас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Галичица
33Б, офис 2 – 3, с предмет на дейност: търговски
и консултантски дейности, счетоводни услуги,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети, транспортни услуги, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Куента“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Роза
Севдалинова Нешева.
3736
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Колегиум Частна психиатрия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.09.2010 г. в 12 ч. в София, хотел „Arena di
Serdica“, ул. Будапеща 2 – 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на сдружението;
2. отчет на контролния съвет; 3. избор на нови
членове на ръководните тела; 4. приемане на нови
членове; 5. разискване и приемане на промени
в устава; 6. разискване на актуални въпроси; 7.
план за дейности за 2010 г.
6345
5. – Управителният съвет на Сдружение в
частна полза „Съюз на вестникарите и разпро
странителите на печатни издания“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 17.09.2010 г. в 14 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението – София,
район „Младост“, бул. Цариградско шосе 113 (административна сграда на „ИПК Родина“ – АД),
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на нови членове на съюза; проект за
решение – общото събрание приема предложените
нови членове на съюза; 2. промяна на адреса на
управление на съюза; проект за решение – общото събрание приема направеното предложение
за промяна на адреса на управление на съюза;
3. промяна в устава на съюза; проект за решение – общото събрание приема направеното предложение за промяна в устава на съюза; 4. разни.
Материалите по въпросите от дневния ред ще са
на разположение на всеки член на сдружението в
деня на обнародване на поканата за свикване на
общото събрание в „Държавен вестник“.
6500
5. – Управителният съвет на Фондация „Арт
център – Илинденци“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на фондацията
свиква общо събрание на 24.09.2010 г. в 11 ч. в
София, ул. Николай Гогол 28, при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава на Фондация
„Арт център – Илинденци“; 2. приемане на нови
членове в състава на съвета на учредителите; 3.
освобождаване на членове от състава на съвета
на учредителите; 4. 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, ако присъстват повече от
половината от членовете.
6565
11. – Управителният съвет на „Асоциация
на производителите на велосипеди в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на асоциацията на 24.09.2010
г. в 15 ч. в Пловдив, ул. Голямоконарско шосе 1,
при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. промени в устава на асоциацията.
Регистрацията на членовете (пълномощниците) ще
започне същия ден в 14 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Проектите за решения
и писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете (пълномощниците)
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в седалището на сдружението – София, район
„Красно село“, ул. Димитър Несторов, бл. 120,
всеки присъствен ден от 10 до 17 ч.
6566
20. – Изпълнителният съвет на политическа
партия „Другата България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с решение от 11.06.2010 г.
свиква извънреден конгрес на политическа партия „Другата България“ на 26.09.2010 г. в 11 ч.
в хотел „Плиска“ в София при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на ПП „Другата България“ за изминалата една година; 2. избор на
ръководни органи – членове на Изпълнителния
съвет и Надзорния съвет; 3. промени в устава
на ПП „Другата България“. Регистрацията на
участниците започва в 8 ч. Поканват се всички
членове на клубове в България и в чужбина,
съмишленици и симпатизанти.
6314
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен хор „Елица“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете
си на редовно общо събрание на 28.ІХ.2010 г. в
18,30 ч. в София в залата на Министерството на
здравеопазването при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за сезон 2009/2010 г.;
2. отчет за финансовото състояние; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
6389
30. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност
МСК „Куманов моторспорт“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 28.ІХ.2010 г. в 10 ч. в
София, ж. к. Красно село, бл. 15, вх. Б, ет. 7, ап. 37,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2004 – 2009 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2004 – 2009 г.;
3. вземане на решение за промени в състава на
членовете на УС; 4. вземане на решение за прекратяване на членството на Борислав Младенов
Ставрев в сдружението; 5. приемане на изцяло
нов устав на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се за участие всички членове на клуба.
6434
42. – Управителният съвет на сдружение
„Лилия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.09.2010 г. в 19 ч. в
седалището на сдружението в София, бул. Гоце
Делчев 115, с единствена точка в дневния ред:
вземане на решение за заличаване регистрацията на сдружението и прекратяване на дейността
му, както и заличаване на регистрацията и прекратяване дейността на клона на сдружението
„Лилия – клон Пазарджик“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще
бъде отложено за същия ден от 20 ч. и ще вземе
легитимни решения.
6346
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско почвоведско дру
жество“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 30.ІХ.2010 г.
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в 13 ч. в седалището на сдружението в София,
ул. Шосе Банкя 7, зала „Проф. Ив. Гърбучев“ на
ИП „Н. Пушкаров“, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на промени в устава на
БПД; 2. обсъждане и приемане на промени в
състава на управителния съвет на БПД; 3. разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично
или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на участниците ще се извършва
между 12,30 и 13 ч. в деня на събранието. 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, колкото
и членове да се явят.
6525
3. – Адвокатският съвет на Адвокатска коле
гия – Благоевград, на основание чл. 83, ал. 3 от
Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска
колегия – Благоевград, на 25.09.2010 г. 10 ч. в
зала 114 на І корпус на ЮЗУ – Благоевград, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на назначаването на служебни защитници по искания
на съдилищата и органите на досъдебното производство поради нередовните, твърде късните
и сравнително занижени заплащания на труда,
положен от служебните защитници; 2. вземане на
решение за провеждането на общо събрание на
адвокатите от страната за иницииране на законодателна инициатива, насочена към защита на
интересите на адвокатите, както и за образуване
на сдружение с нестопанска цел – Асоциация на
българските адвокати.
6482
30. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Болярка“, гр. Болярово, област Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.09.2010 г. в 9 ч. в седалището на
организацията в гр. Болярово, област Ямбол,
Промишлена зона № 1, при следния дневен ред:
1. определяне числеността и легитимността на
членовете на общото събрание; 2. приемане на
промени в устава на сдружението; 3. приемане
на промени в УС на сдружението – численост и
личности; 4. текущи.
6393
20. – Управителният съвет на „Спортен ка
рате клуб киокушин спирит“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
23.09.2010 г. в 10 ч. в Бургас, бул. Демокрация 162,
спортен център „Аякс“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. освобождаване на член на управителния съвет
и избор на нов; 3. освобождаване на член на
сдружението; 4. допълване предмета на дейност
и целите на сдружението; 5. промяна на устава; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6433
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Вяра и
Надежда“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба
на 30.09.2010 г. в 14 ч. във Варна, кв. Младост,
Медицински комплекс „Младост“, ет. 5, каб. 15,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
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същия ден в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление.
6485
30. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство на ХГ „Св. св. Кирил
и Методий“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква общо събрание на
29.ІХ.2010 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Велико Търново
2, ХГ „Св. св. Кирил и Методий“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. информация за финансовото състояние на
сдружението; 3. освобождаване на Евгения Русева
като член на УС и председател на сдружението
и избор на нови членове на УС и председател на
сдружението; 4. освобождаване на стари и прием
на нови членове на сдружението; 5. разни.
6019
15. – Управителният съвет на ВСК „Стрям
ци – 61“, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава свиква първото общо събрание
на клуба на 21.09.2010 г. в 15 ч. пред спортната
зала на поделение 34750 – гр. Карлово, при следния дневен ред: 1. избиране и освобождаване на
членове на управителния съвет; 2. обсъждане на
насоки за развитие на дейността на ВСК „Стрямци – 61“; 3. разни.
6174
40. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Спортен клуб по
лека атлетика „Локомотив – Пловдив“, Плов
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.09.2010 г. в 11 ч. в сградата по
лека атлетика в Пловдив, стадион „Лаута“, при
следния дневен ред: 1. приемане финансов отчет
за дейността на сдружението към 31.08.2010 г.; 2.
избор на нови членове на управителния съвет; 3.
избор на нов председател на управителния съвет;
4. избор на нови членове на контролния съвет;
5. приемане актуализиран устав. 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.
6232
61. – Управителният съвет на сдружение „Ру
сенска търговско-индустриална камара“, Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава
свиква общо събрание на 24.ІХ.2010 г. в 14 ч. в
залата на НТС, бул. Придунавски 6Б, Русе, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на РТИК 2005 – 2010 г.; 2. обсъждане и приемане
насоки за дейности на РТИК за 2010 – 2015 г.;
3. приемане на план за бюджет 2010 – 2015 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава на
РТИК; 5. освобождаване на настоящите членове
на УС и КС и избор на нов състав на УС и КС;
6. разни. Съгласно чл. 16 от устава делегати на
ОС по право са преките и почетните членове на
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РТИК – лично или чрез законен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред и се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове.
5993
38. – Управителният съвет на ФК „ Лев
ски – 2000“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на 30.09.2010 г. 17 ч. в Русе, к-с „Ялта“, в методичния салон при следния дневен ред: 1. отчет за
изминалия период; 2. промени в устава на клуба;
3. избор на ръководни органи – УС и КС; 4. разни.
6198
48. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб „Пампорово“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно годишно отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 24.09.2010 г.
в 14 ч. в Смолян, ул. Димитър Благоев 12, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителя за дейността на сдружението през
отчетния период 2006 – 2009 г.; 2. изменения на
устава на сдружението; 3. избор на нови ръководни органи на сдружението; 4. разни. Писмените
материали във връзка с дневния ред се намират
при управителя и са на разположение на членовете на сдружението. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 6 от устава на сдружението
при наличие на по-малко от 1/2 от членовете на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
6196
48. – Управителният съвет на „Айкидо клуб“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 23.09.2010 г.
в 13 ч. на адрес: Хасково, ул. Видин 15, ет. 6,
ап. 32, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет и председател на клуба; 2.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един
час, на същото място и при същия дневен ред.
6077
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска старина“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.09.2010 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Славянски
17, в залата на Регионалния исторически музей
при следния дневен ред: 1. отчет за финансовата
дейност на сдружението; 2. промени в УС и КС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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