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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за управление на отпадъците, приет от ХLI Народно
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Издаден в София на 2 август 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за управление на
отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от
2007 г., бр. 36 и 70 от 2008 г., бр. 82 и 95 от
2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 51, ал. 4 думите „се извършват
дейностите“ се заменят с „е седалището на
лицето“.
§ 2. В чл. 52, ал. 1 думите „се извършват
дейностите“ се заменят с „е седалището на
лицето“.
§ 3. В чл. 114, ал. 2 думите „ал. 1“ се заличават.
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
6408
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УКАЗ № 244
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 висшето образование, приет от ХLI
Народно събрание на 29 юли 2010 г.
Издаден в София на 2 август 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от
1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58
от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от
1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от
2000 г., бр. 22, 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70
от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30,
36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13,
43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г.,
бр. 38, 50 и 56 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 6, буква „в“ думите „чл. 21, ал. 4“
се заменят с „чл. 21, ал. 5“.
2. В т. 7 думите „чл. 21, ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3 и 5“.
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка „добра“
или „много добра“, имат право след решение
на академичния съвет да извършват обучение
срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и в образователно-квалификационна степен „магистър“
след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от
регулираните професии, които са получили
при програмната акредитация оценка „добра“
или „много добра“. Приемането на студенти
за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън
определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“, и
в рамките на определения по чл. 83, ал. 3,
т. 1 капацитет на съответното професионално
направление или капацитет на съответната
специалност от регулираните професии, но
не повече от 5 на сто от него. Обучението се
извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с
договор между студентите и висшето училище.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ думите
„чл. 21, ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2,
3, 5 и 7“.
§ 4. В чл. 91, ал. 5, т. 1 думите „чл. 21,
ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“.
§ 5. Създава се нов чл. 93:
„Чл. 93. Собствените приходи на висшето
училище по чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ се
разходват само за издръжка на обучението на
студентите и докторантите по ред, определен
от академичния съвет.“
§ 6. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на таксите за обучението
по чл. 21, ал. 2 и 3 се определя, като към
норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2,
т. 1, се добавя размерът на таксата по ал. 2
за съответното професионално направление
или специалност от регулираните професии, а
таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да
бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите,
определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.“
2. В ал. 5 думите „чл. 21, ал. 6“ се заменят
с „чл. 21, ал. 7“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Разпоредбата на § 2, т. 1 (относно
чл. 21, ал. 2) се прилага за учебните 2010/2011 г.
и 2011/2012 г.
(2) За учебната 2010/2011 г. обучението
при условията и по реда на чл. 21, ал. 2 се
извършва по решение на академичния съвет
на съответното висше училище, в рамките на
съответния свободен капацитет по § 31, ал. 1,
т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41
от 2007 г.), за лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68,
участвали са в класирането, но не са приети
в рамките на определения по чл. 9, ал. 3, т. 6,
буква „а“ брой.
(3) За учебната 2011/2012 г. приемът се
извършва по реда на ал. 2, като броят на обучаваните по чл. 21, ал. 2 студенти е не повече
от 5 на сто от определения по чл. 83, ал. 3,
т. 1 капацитет на съответното професионално
направление или капацитет на съответната
специалност от регулираните професии, който
включва и неусвоения в срока по § 31, ал. 1,
т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41
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от 2007 г.) капацитет, както и капацитетът,
в случаите, когато е увеличен по реда на
чл. 83, ал. 6.
(4) Разпоредбата на § 6, т. 1 (относно чл. 95,
ал. 4 за размера на таксите за обучение по
чл. 21, ал. 3) се прилага от учебната 2011/2012 г.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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
6407

УКАЗ № 245
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 защита от вредното въздействие на
химичните вещества и препарати, приет от
ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.
Издаден в София на 2 август 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от
2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от
2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80
и 95 от 2006 г. и бр. 53, 82 и 110 от 2008 г.)
§ 1. В наименованието на закона думата
„препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 и 2 думите „химични вещества“ се
заменят с „химични вещества в самостоятелен
вид, в смеси или в изделия“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. мерките за прилагане на:
а) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2006 г. относно регист раци ята, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска
агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/
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ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на
Комисията, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH)“;
б) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за
изменение и за отмяна на директиви 67/548/
ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември
2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1272/2008(CLP)“;
в) Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.
относно детергентите, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 648/2004“;
г) Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г.
относно износа и вноса на опасни химикали
(OB, L 204/1 от 31 юли 2008 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 689/2008“;
д) Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/
ЕИО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 850/2004“;
е) Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза
на 10-годишната работна програма, посочена в
член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
пускането на пазара на биоциди (OB, L 325/3
от 11 декември 2007 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1451/2007“.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Глави втора и четвърта не се
прилагат за:
1. следните смеси в готов вид, предназначени за крайния потребител:
а) лекарствени продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти;
б) козметични продукти;
в) храни, предназначени за хора и животни;
г) медицински изделия;
2. отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
3. радиоактивни вещества и ядрени материали по смисъла на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия;
4. транзитно превозваните през територията на Република България химични вещества
и смеси, които са предмет на митнически
надзор и не се подлагат на обработване или
преработване;
5. превоза на опасни вещества и опасни
смеси с железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски или въздушен транспорт.
(2) Изискванията на глава втора за класифициране, опаковане и етикетиране се
прилагат и за продукти за растителна защита
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при спазване на Наредбата за разрешаване на
продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81
от 2006 г.) и Наредбата за условията и реда
за етикетиране на продукти за растителна
защита (обн., ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2006 г.).
(3) Мерките за прилагане на Регламент
(ЕО) № 648/2004, въведени в глави трета,
седма и осма, се прилагат в съответствие с
чл. 1 и чл. 3 (1) от регламента.
(4) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH), въведени в глави пета,
седма и осма, се прилагат в съответствие с
чл. 2, чл. 15, чл. 16, чл. 56 (3), (4) и (5), чл. 67
и чл. 68 (1) от регламента.
(5) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 (CLP), въведени в глави пета,
седма и осма, се прилагат в съответствие с
чл. 2 от регламента.
(6) Мерките за прилагане на Регламент
(ЕО) № 689/2008, въведени в глави шеста,
седма и осма, се прилагат в съответствие с
чл. 2 от регламента.
(7) Мерките за прилагане на Регламент
(ЕО) № 850/2004, въведени в глави шеста,
седма и осма, се прилагат в съответствие с
чл. 1 и чл. 4 от регламента.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всяка реклама на смес, класифицирана като опасна или съдържаща вещество,
класифицирано като опасно, която позволява
на масовия потребител да сключи договор за
покупка, без преди това да е видял етикета,
посочва категори ята или категориите на
опасност, обозначени върху етикета.“
§ 5. Член 4а се изменя така:
„Чл. 4а. Лицата по чл. 1, т. 1 са длъжни да:
1. произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества
в самостоятелен вид, в смеси или в изделия
и/или смеси по начин, който предотвратява
или ограничава вредното им въздействие
върху човешкото здраве и околната среда в
съответствие с изискванията на този закон,
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и регламентите, посочени в
чл. 1, т. 3;
2. осигуряват свободен достъп на органите
по чл. 27, ал. 1 и 2 до предприятията и обектите, където се осъществява производство,
пускане на пазара, употреба, съхранение и
износ на химични вещества в самостоятелен
вид, в смеси или в изделия и/или смеси;
3. поддържат и при поискване да предоставят на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 информация и документи за:
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а) производството, пускането на пазара,
употребата, съхранението и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси
или в изделия и/или смеси, включително за
количествата и състава им;
б) идентичността на техните непосредствени доставчици и клиенти на химични
вещества и смеси.“
§ 6. Член 4б се изменя така:
„Чл. 4б. (1) Редът и начинът на съхранение на опасни химични вещества и смеси се
определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Редът и начинът за ограничаване на
производството, употребата или пускането на
пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се
определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 7. Членове 4в и 4г се отменят.
§ 8. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „свойствата по ал. 1“ се
заменят с „токсикологични и екотоксикологични свойства“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 9. Член 5б се отменя.
§ 10. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Не се разрешава пускането на
пазара на химични вещества и смеси, класифицирани като опасни, които не са опаковани и етикетирани съгласно изискванията на
наредбата по чл. 5, ал. 2.
(2) Химичните смеси, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат
да представляват специфична опасност, се
опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.
(3) Допълнителните изисквания към опаковките и етикетите на определени химични
вещества и смеси се определят с наредбата
по чл. 5, ал. 2.“
§ 11. Член 7 се отменя.
§ 12. Създава се нова глава трета:
„ Г л а в а

т р е т а

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004
Чл. 8. Министърът на околната среда и
водите е компетентен орган по смисъла на
чл. 8 (1) на Регламент (ЕО) № 648/2004.
Чл. 9. (1) Освобождаване от изискванията на
Приложение III на Регламент (ЕО) № 648/2004
за крайната биоразградимост в аеробни условия на повърхностноактивни вещества и на
детергенти, съдържащи повърхностноактивни
вещества, се извършва по реда на чл. 5 и 6
от Регламент (ЕО) № 648/2004.
(2) Производителите на детергенти за промишлени и учрежденски цели, съдържащи
повърхностноактивни вещества, и/или на повърхностноактивни вещества, предназначени
за детергенти за промишлени и учрежденски
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цели, които отговарят на критериите за първична биоразградимост по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 648/2004, но не отговарят
на критериите за крайна биоразградимост
в аеробни условия по Приложение III, имат
право да кандидатстват за освобождаването
по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 2 подават до министъра
на околната среда и водите и до Европейската
комисия заявление за освобождаване, придружено с техническа документация в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 648/2004.
(4) При допуснати грешки и непълноти в
документите по ал. 3 министърът на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява за това заявителя в 30-дневен срок от датата на подаване
на документите и определя срок за отстраняването им.
(5) Техническата документация се оценява за пълнота и съответствие с условията за
предоставяне на дерогация по чл. 6 (1) от
Регламент № 648/2004.
(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща заключенията от извършената
оценка до Европейската комисия съобразно
сроковете, посочени в чл. 5 (3) от Регламент
(ЕО) № 648/2004.
Чл. 10. (1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ предоставя при
поискване на министъра на околна среда и
водите списък на лабораториите, акредитирани
да извършват изпитвания на повърхностноактивни вещества в съответствие с чл. 7 от
Регламент (ЕО) № 648/2004.
(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на държавите членки
в съответствие с чл. 8 (2) от Регламент (ЕО)
№ 648/2004.
Чл. 11. Не се допуска графично изобразяване на плодове върху опаковката на течни
детергенти, които се пускат на пазара за
масова употреба, което би могло да доведе
до заблуда за крайния потребител относно
предназначението на течните детергенти.“
§ 13. В чл. 14б, ал. 1 думите „глава втора“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP)“.
§ 14. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 14е:
„Чл. 14е. (1) Лицата, които пускат на пазара
биоциди, подават ежегодно до 31 март в Клиниката по токсикология на Многопрофилна
болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ информация на хартиен и електронен носител относно химичния

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

състав, физикохимичните и токсикологичните
свойства на пуснатите на пазара биоциди през
предходната година.
(2) Клиниката по токсикология на Много
профилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ е компетентен
орган по смисъла на чл. 23 от Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 16 февруари 1998 г. относно пускането на
пазара на биоциди.
(3) Информацията по ал. 1 се използва
само за медицински цели при планиране
на превантивни и лечебни мерки за спешни
случаи с оглед защита на живота и здравето
на хората.
(4) Органът по ал. 2 осигурява защита на
поверителността на получената информация.
(5) Лечебните заведения изпращат до органа по ал. 2 и до регионалните центрове по
здравеопазване информация за случаите на
отравяне или съмнение за отравяне с биоциди.
(6) Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до
31 април в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година
за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с биоциди и списък на лицата, подали
информация по ал. 1.
(7) Условията и редът за предоставяне на
информацията по ал. 1, 5 и 6 се определят с
наредба на министъра на здравеопазването.“
§ 15. В чл. 18г ал. 3 се изменя така:
„(3) Данните за съществуващо активно
вещество, предоставени за целите на този
закон, се защитават за срок до 14 май 2014 г.,
а в случаите, когато е прието решение на комисията за включване на активното вещество
в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 – до датата,
определена от комисията, за изпълнение на
разпоредбите на чл. 19х, ако тази дата е покъсна от 14 май 2014 г.“
§ 16. В чл. 18д, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. данните, предоставени за целите на този
закон, се защитават за срок до 14 май 2014 г.,
а в случаите, когато има решение на комисията за включване на активното вещество
в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 – до датата,
определена от комисията, за изпълнение на
разпоредбите на чл. 19х, ако тази дата е покъсна от 14 май 2014 г.;“.
§ 17. В чл. 19е, ал. 4 думите „17. Пестициди“
се заменят със „17. Писцициди“.
§ 18. В чл. 19с, ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър“ се заменят с „единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър“.
§ 19. Наименованието на глава пета се изменя така: „Мерки за прилагане на регламент
(ЕО) №1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО)
№1272/2008 (CLP)“.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

§ 20. В ч л. 20 д у м и т е „Регла мен т
№ 1907/2006“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH) и чл. 43 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP)“.
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В експертния съвет участват представители на Министерството на околната среда
и водите, Министерството на здравеопазването и Националния център по опазване на
общественото здраве.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на околната среда и водите при необходимост може да привлича в
работата на експертния съвет и специалисти
по химия, физикохимия, екотоксикология,
токсикология, биология, трудова медицина
и други специалисти по ред, определен с
правилника по ал. 3.“
3. В ал. 6 думите „проект на решение“ се
заменят с „подробен доклад със заключения
от извършената оценка, придружен с проект
на решение в съответствие с чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Въз основа на резултатите от извършената оценка експертният съвет може да внесе
до министъра на околната среда и водите
мотивирано предложение за:
1. хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество съгласно чл. 37 (1) от
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. идентифициране на веществото съгласно чл. 59 (3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH);
3. ограничаване на веществото съгласно
чл. 69 (4) от Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH).“
5. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице уведомява Европейската агенция по
химикали за резултатите от извършената
оценка в съответствие с чл. 48 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).
(9) Експертният съвет разглежда предложения от производители, вносители или пот
ребители надолу по веригата по реда на член
37 (6) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
за промяна на хармонизирана класификация
и етикетиране на опасни вещества, пуснати
на пазара в България.
(10) Работата на експертния съвет по извършване на оценка на приоритетни вещества
се обезпечава със средства от Европейската
агенция по химикали в съответствие с чл. 14 (1)
от Регламент (ЕO) № 340/2008 на Комисията
за таксите и плащанията, дължими на Евро-
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пейската агенция по химикали в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ,
L 107/6 от 17 април 2008 г.).“
§ 22. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
изготвя и изпраща доклади до Европейската
комисия по чл. 117 (1) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH) и доклади по чл. 46
(2) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) до
Европейската агенция по химикали по установения ред за взаимодействие с институциите
на Европейския съюз.
(2) Министърът на здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, директорът на
Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
и председателят на Националния статистически институт предоставят при поискване от
министъра на околната среда и водите или
от оправомощено от него длъжностно лице
информация съгласно чл. 127 от Регламент
(EO) № 1907/2006 (REACH) за целите на
докладването по чл. 117 (1) от регламента.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на здравеопазването предоставя при поискване от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от
него длъжностно лице обобщена информация
за резултатите от контрола по изпълнението на
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) за целите
на докладването по чл. 46 (2) от регламента.“
§ 23. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) В Министерството на околната среда и водите се създава и админис
трира национално информационно бюро в
съответствие с чл. 124 от Регламент (EO)
№ 1907/2006 (REACH) и чл. 44 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP) с оглед предоставяне
на съвети на производителите, вносителите,
потребителите надолу по веригата и дистрибуторите на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия и/или смеси
относно техните задължения по изпълнение
на двата регламента.
(2) При изпълнение на задълженията по
ал. 1 националното информационно бюро се
подпомага от Министерството на здравеопазването и от Националния център по опазване
на общественото здраве.“
§ 24. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Вносителите и потребителите
надолу по веригата, които пускат на пазара
смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или
физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 (CLP), предоставят в Клиниката
по токсикология на Многопрофилна болница
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за активно лечение и спешна медицина „Н.
И. Пирогов“ информация относно химичния
състав на тези смеси, включително химичната
идентичност на тези вещества в смесите, за
които е разрешено използване на алтернативно химично наименование по реда на чл. 7г,
ал. 3 от този закон и на чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP).
(2) Клиниката по токсикология на Много
профилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ е компетентен
орган по смисъла на чл. 45 от Регламент (ЕО)
№1272/2008 (CLP).
(3) Информацията по ал. 1 се представя
ежегодно до 31 март и обхваща пуснатите на
пазара през предходната календарна година
смеси от всички вносители или потребители
надолу по веригата.
(4) Формата за подаване на информацията
по ал. 1 се установява в съответствие с чл. 45
(4) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
(5) Лечебни т е за веден и я изп ра щат до
органа по ал. 2 и до регионалните центрове
по здравеопазване информация за случаите
на отравяне или съмнение за отравяне със
смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или
физичните ефекти.
(6) Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до
30 април в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година
за случаите на отравяне или съмнение за
отравяне със смеси, к ласифицирани като
опасни въз основа на техните ефекти върху
здравето или физичните ефекти, и списък на
лицата, подали информация по ал. 1.“
§ 25. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. Спазването на принципите на
Добрата лабораторна практика от лабораториите при извършване на екотоксикологични
и токсикологични изпитвания и анализи на
химични вещества за целите на Регламент
(EO) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 (CLP) се удостоверява от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно наредбата по чл. 5, ал. 6.“
§ 26. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Мерки за прилагане на Рег
ламент (ЕО) № 689/2008 и Регламент (ЕО)
№ 850/2004“.
§ 27. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Министърът на околната среда и
водите е компетентен орган по смисъла на
чл. 4 от Регламент (ЕО) № 689/2008 и чл. 15
от Регламент (ЕО) № 850/2004.“
§ 28. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди първия за годината износ на
химикали съгласно чл. 7 (1) или на изделие съг
ласно чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008
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износителят подава в Министерството на
околната среда и водите уведомление за износ
на хартиен и електронен носител по реда на
чл. 7 от този регламент.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Износът на химикали от части 2 и 3 на
Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008
е предмет на писмено съгласие от страна
на компетентните органи на държавите по
местоназначение.“
§ 29. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за химикали по чл. 7 (1) или изделия по
чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008 – преди изтичане на сроковете по чл. 7 (2) от
регламента;
2. за химикали от части 2 и 3 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 689/2008 – в
5-дневен срок след получаването на писмено
съгласие от компетентния орган на държавата
по местоназначение.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Становището по ал. 1, т. 1 е валидно
до края на календарната година с изключение
на случаите по чл. 7 (4) от Регламент (ЕО)
№ 689/2008.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В становището по ал. 1, т. 2 се посочват
изискванията относно износа на държавата
по местоназначение и валидността на предоставеното съгласие.
(4) Становището по ал. 1 се предоставя на
митническите власти при поискване.“
§ 30. Член 22в се изменя така:
„Чл. 22в. (1) Преди осъществяване на износ
на химични вещества от Приложение I или
Приложение V на Регламент (ЕО) № 689/2008
за лабораторни или изследователски цели в
количества до 10 кг износителят подава в
Министерството на околната среда и водите
уведомление за износ на хартиен и електронен носител с цел генериране на референтен
идентификационен номер в базата данни за
износ и внос на опасни химикали на Европейската комисия (EDEXIM).
(2) В уведомлението за износ по ал. 1 задължително се посочва предвидената употреба
и количеството на изнасяното вещество.
(3) Преди осъществяване на износ на
химикали от част 3 на Приложение I на
Регламент (ЕО) № 689/2008 към държави по
местоназначение, представили съгласие за
внос на тези химикали съгласно чл. 13 (6),
буква б) от регламента, износителят подава в
Министерството на околната среда и водите
уведомление за износ на хартиен и електронен носител с цел генериране на референтен
идентификационен номер в EDEXIM.
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(4) Референтният идентификационен номер за износ по ал. 1 и 3 се предоставя на
износителя в срок 5 работни дни от датата
на подаване на уведомлението, за да послужи
при оформяне на единния административен
документ за износ.
(5) За обработката на уведомленията по
ал. 1 и 3 не се дължи такса по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.“
§ 31. В чл. 22г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Регламент 304/2003“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 689/2008“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изнесени и внесени на митническата
територия на Република България химични вещества и смеси от Приложение I на Регламент
(ЕО) № 689/2008 за периода на докладване;“
б) в т. 3 думите „Регламент 304/2003“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 689/2008“.
§ 32. Създават се нови чл. 22д – 22ж:
„Чл. 22д. Всяка година до 31 март износителите и вносителите на опасни химични
вещества в самостоятелен вид, в смеси и в
изделия от Приложение I на Регламент (ЕО)
№ 689/2008 представят в Министерството на
околната среда и водите информация за изнесените и внесените през предходната година
химикали съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО)
№ 689/2008.
Чл. 22е. (1) Министърът на околната среда
и водите изготвя и актуализира Национален
план за действие по управление на устойчивите органични замърсители и го изпраща
до Европейската комисия и до държавите
членки в съответствие с чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 850/2004.
(2) Планът по ал. 1 се приема от Министерския съвет.
Чл. 22ж. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя доклади за
изпълнението на Регламент (ЕО) № 850/2004
до Европейската комисия.
(2) Министърът на земеделието и храните,
министърът на здравеопазването, директорът
на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
и председателят на Националния статистически институт предоставят при поискване
от министъра на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
информация по установен формат за целите
на докладването по чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 850/2004.“
§ 33. Членове 24 и 24а се отменят.
§ 34. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. На контрол подлежи изпълнението
на изискванията за:
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1. класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси съгласно
глава втора;
2. класифициране, етикетиране и опаковане
на химични вещества, смеси и специфични
изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP);
3. нотифициране на Европейската агенция
по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични
вещества в самостоятелен вид и в смеси
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
4. регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
5. обмен на информация за вещества и
избягване на ненужни изпитвания съгласно
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
6. потребителите надолу по веригата съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
7. предоставяне на информация надолу по
веригата на доставки за химичните вещества
в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
8. разрешаване на определени опасни
химични вещества съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
9. ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени
опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
и наредбата по чл. 4б, ал. 2 с цел опазване
на околната среда;
10. ограничаване пускането на пазара и
употребата на определени опасни химични
вещества, смеси и изделия съгласно Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) и наредбата по
чл. 4б, ал. 2 с цел опазване на човешкото
здраве;
11. осигуряване на достъп на работещите с
опасни химични вещества до информация за
химичните вещества и смеси съгласно чл. 35
от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и
прилагане на мерките за контрол на експозицията в работна среда, указани в информационния лист за безопасност;
12. износ и внос на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008;
13. предоставяне на информация за износа и вноса на опасни химични вещества в
самостоятелен вид, в смеси или в изделия в
обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008;
14. забрана и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на
устойчивите органични замърсители в обхвата
на Регламент (ЕО) № 850/2004;
15. предоставяне на информация за устойчивите органични замърсители в обхвата на
Регламент (ЕО) № 850/2004;
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16. съхранение на опасни химични вещества
и смеси съгласно наредбата по чл. 4б, ал. 1 и
условията, посочени в информационния лист
за безопасност на производителя, вносителя
или потребителя надолу по веригата;
17. биоразградимост на повърхностноактивни вещества и детергенти, съдържащи
повърх ност ноак т ивни вещес т ва съгласно
Регламент (ЕО) № 648/2004;
18. етикетиране и опаковане на детергенти
и ПАВ, предназначени за детергенти съгласно
Регламент (ЕО) № 648/2004;
19. предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент
(ЕО) № 648/2004;
20. пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества;
21. провеждане на научноизследователска и
развойна дейност, включително за провеждането на опити, при които в околната среда се
освобождава или може да се освободи биоцид
или активно вещество;
22. предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани
като опасни въз основа на техните ефекти
върху здравето или физичните ефекти, с цел
планиране на превантивни мерки и лечение
и защита на живота и здравето на хората.“
§ 35. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Контролът по този закон е
превантивен, текущ и последващ.
(2) Превантивният контрол се осъществява
чрез процедурите за издаване на разрешение
за пускане на пазара на биоциди по реда на
глава четвърта.
(3) Текущият контрол се осъществява с
извършване на:
1. планови проверки въз основа на годишен
план за контролната дейност;
2. проверки по жалби и сигнали на физически или юридически лица;
3. проверки в случай на съмнение;
4. проверки по запитване на Европейската
агенция по химикали или компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо
пространство.
(4) Последващият контрол се осъществява
чрез проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по
време на извършването на контрола, и на
наложените по реда на този закон принудителни административни мерки.
(5) Контролът се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на
място, пробовземане, лабораторни анализи,
наблюдения и измервания.
(6) Контролът се осъществява чрез само
стоятелни или съвместни проверки на органите по чл. 27.
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(7) При осъществяването на контрол органите по чл. 27, ал. 1 и 2 съставят констативни
протоколи.
(8) В протоколите по ал. 7 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават
задължителни предписания за отстраняване
на установените несъответствия и нарушения
с посочване на срокове и отговорници за
изпълнението им.
(9) Министърът на околната среда и водите,
министърът на здравеопазването и министърът
на труда и социалната политика в рамките
на своите компетенции издават съвместни
указания за провеждането на контрол по
изпълнението на този закон, подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане и
регламентите, посочени в чл. 1, т. 3.“
§ 36. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол в случаите
по чл. 25, т. 3 – 9 и 13 – 17 с цел опазване на
околната среда.
(2) Министърът на здравеопазването или
оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол в случаите по чл. 25, т. 1,
2, 7, 10 и 18 – 22 с цел опазване здравето на
населението.
(3) Органите на държавния контрол по
Закона за защита на растенията осъществяват
контрол върху класифицирането, опаковането
и етикетирането и информационните листове
за безопасност на пуснатите на пазара продук
ти за растителна защита по реда на Закона
за защита на растенията.
(4) Агенция „Митници“ упражнява контрол в случаите по чл. 25, т. 12 по реда на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на
Общността и Регламент (ЕО) № 2454/93 на
Комисията за определяне на разпоредби за
прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета относно създаване на Митнически
кодекс на Общността.
(5) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда
и социалната политика упражнява контрол
по реда на Кодекса на труда в случаите по
чл. 25, т. 11 с цел осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд.“
§ 37. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 думата „опасни“ се
заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органът по чл. 27, ал. 4 има право:
1. да изисква документи и информация и
да взема проби за лабораторни анализи във
връзка с вноса и износа на опасни химични
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вещества в самостоятелен вид и в смеси
от Приложения I и V на Регламент (ЕО)
№ 689/2008;
2. при съмнение за нарушения на забраните
и/или ограниченията, посочени в Приложение
I или в Приложение V на Регламент (ЕО)
№ 689/2008 – да задържа стоката до получаване на становище от министъра на околната
среда и водите или от оправомощено от него
длъжностно лице, а при констатиране на
нарушения – да връща веществата, смесите
и/или изделията за сметка на износителя/
вносителя или на оправомощеното за износа/
вноса лице.“
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Ако в резултат на лабораторен анализ/
анализи на проба/проби от химично вещество/химични вещества в самостоятелен вид
и в смеси и/или на смес органите по чл. 27,
ал. 1 и 2 установят нарушение по този закон,
подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане и по регламентите, посочени в чл. 1,
т. 3, виновните лица заплащат разходите по
извършените анализи.
(6) Когато се установи, че пуснато на
пазара химично вещество, смес и/или биоцид не съответства на разпоредбите на този
закон, подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане и/или на регламентите,
посочени в чл. 1, т. 3, и веществото, сместа и/
или биоцидът представлява риск за здравето
и безопасността на хората, министърът на
здравеопазването или оправомощено от него
длъжностно лице може да разпореди незабавно
и ефективно изтегляне на веществото, сместа
и/или биоцида от пазара за сметка на лицето/
лицата, отговорно/отговорни за пускането на
пазара или изземване от крайния потребител.
(7) Мерките по ал. 6 се предприемат, в
случай че всички предприети мерки не са
били достатъчни, за да се предотврати или
ограничи рискът за човешкото здраве.
(8) Ми т ни ческ и те органи п редоставя т
информация при поискване на органите по
чл. 27, ал. 1 и 2 или на оправомощени от тях
длъжностни лица относно вноса на химични
вещества в самостоятелен вид и в смеси, които са предмет на разрешаване, и вноса на
химични вещества и смеси, които са предмет
на ограничаване съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH), съгласно установен
формат.“
§ 38. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При наличие на нова информация,
че химично вещество и/или смес, които
съответстват на разпоредбите на този закон,
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на регламентите, посочени
в чл. 1, т. 3, представляват непосредствена и
голяма опасност за човешкото здраве и/или

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

околната среда, органите по чл. 27, ал. 1 и
2 могат временно да забранят пускането на
пазара и употребата им.“
2. В ал. 3 думите „биоциден препарат или
регистриран биоциден препарат“ се заменят
с „биоцид или регистриран биоцид“.
3. В ал. 5 в изречение първо думите „биоциден препарат“ и в изречение второ думите
„Биоцидният препарат“ се заменят съответно
с „биоцид“ и „Биоцидът“.
4. В ал. 6 думите „биоцидния препарат“ се
заменят с „биоцида“.
§ 39. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни
лица в съответствие със своите правомощия
спират производството, пускането на пазара,
употребата и/или износа на химични вещества
и/или смеси.
(2) Министърът на здравеопазването или
оправомощени от него длъжностни лица в
съответствие със своите правомощия спират
пускането на пазара и/или употребата на
химични вещества, смеси и/или биоциди.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се спират в
срок до отстраняване на причината, довела
до прилагане на принудителната административна мярка.
(4) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана
заповед на органите по ал. 1 и 2.
(5) В заповедта по ал. 4 се определя срокът
на действие на принудителната административна мярка и начинът на прилагането є.
(6) Заповедта по ал. 4 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския
процесуален кодекс.“
§ 40. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Наказва се лице, което:
1. не изпълни задълженията си по чл. 4а
към органите на държавния контрол, определени в чл. 27, ал. 1 и 2;
2. не изпълни задължително предписание,
издадено от орган по чл. 27, ал. 1 и 2;
3. не изпълни задълженията по чл. 7е, ал. 1,
чл. 14е и чл. 15а;
4. рекламира химично вещество или смес
в нарушение на чл. 4 и чл. 19ш;
5. не съхранява опасни химични вещес
тва и смеси в съответствие с изискванията,
услови я та и информаци я та, посочени от
производителя, вносителя или потребителя
надолу по веригата в информационния лист
за безопасност;
6. наруши изискванията за съхранение на
опасни химични вещества и смеси съгласно
наредбата по чл. 4б, ал. 1;
7. не изпълни задълженията за класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси съгласно глава втора;
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8. не изпълни задълженията за класифициране, етикетиране и опаковане на химични
вещества, смеси и определени изделия съгласно
чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
9. не изпълни задълженията за идентифициране и проучване на наличната информация
за вещества по чл. 5 и за смеси по чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
10. не изпълни задълженията за ограничаване и недопускане на изпитвания върху
животни и хора съгласно чл. 7 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP);
11. не изпълни задълженията за извършване
на оценка на информацията за опасностите и
класифициране на вещества и смеси по реда
на чл. 9 – 15 от Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP);
12. не изпълни задълженията за предоставяне на информация за опасности от химични
вещества и/или смеси посредством етикета по
реда на чл. 17 – 27 и чл. 30 – 33 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP);
13. не изпълни задълженията за опаковане
на опасни химични вещества и/или смеси съг
ласно чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP);
14. не изпълни изискванията за хармонизиране на класификацията и етикетирането
на вещество съгласно чл. 37 (6) от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP);
15. не изпълни задълженията за нотифициране на Европейската агенция по химикали
съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP);
16. не изпълни задълженията за предоставяне на информация по чл. 45 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 (CLP);
17. не изпълни изискванията за рекламиране на химични вещества и смеси съгласно
чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
18. не изпълни задълженията за съхраняване и предоставяне на информация съгласно
чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
19. наруши изискванията на чл. 3 и 5 (2)
от Регламент (ЕО) № 850/2004;
20. пуска на пазара биоцид без издадено
разрешение;
21. пуска на пазара биоцид с нисък риск
без издадено удостоверение за регистрация;
22. пуска на пазара основни вещества за
биоцидна употреба, които не са включени в
списъка по чл. 14, ал. 4, т. 3;
23. провежда опити, при които в околната
среда се освобождава или може да се освободи
биоцид или активно вещество, без издадено
разрешение;
24. пуска на пазара активно вещество в
нарушение на изискванията на чл. 18б;
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25. пуска на пазара биоцид или биоцид
с нисък риск в нарушение на условията на
издаденото разрешение или удостоверение за
регистрация;
26. не изпълни задълженията си по чл. 17л,
ал. 4;
27. наруши ограниченията относно био
разг ра димост та на повърх ност ноак т ивни
вещества и на детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно чл. 4
от Регламент (ЕО) № 648/2004;
28. не предостави информация за биоразградимостта на повърхностноактивни вещества и
на детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно чл. 9 (1) от Регламент
(ЕО) № 648/2004;
29. не предостави незабавно и безплатно
информацията съгласно чл. 9 (3) от Регламент
(ЕО) № 648/2004;
30. не публикува списъка на съставките
на детергентите съгласно Приложение VII,
раздел Г на Регламент (ЕО) № 648/2004;
31. наруши изискванията за етикетиране и
опаковане на детергенти и повърхностноактивни вещества, предназначени за детергенти
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 648/2004
и чл. 11 от закона;
32. наруши изискванията за производство
и пускане на пазара на химични вещества в
самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия
и пускането на пазара на смеси съгласно чл. 5
от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
33. не изпълни задълженията си:
а) за регистрация на химични вещества
в самостоятелен вид, в смеси или в изделия
съгласно чл. 6 (1), (2) и (3), чл. 7 (1), (2) и
(5), чл. 8 (2), чл. 9 (6) и чл. 14 (1), (6) и (7) от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
б) за изготвяне и предоставяне на информационни листове за безопасност и на информация по веригата на доставки съгласно чл. 31
(1), (2), (3), (7) и (9), чл. 32 (1) и (3), чл. 33
(1), чл. 34, чл. 37 (4), (5), (6) и (7), чл. 38 (1),
(3) и (4) и чл. 39 (1) и (2) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
в) във връзка с оценка на досиета и вещества
съгласно чл. 40 (4) и чл. 50 (4) от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH);
г) по разрешаване на химични вещества в
самостоятелен вид, в препарати и/или в изделия съгласно чл. 56 (1) и (2), чл. 60 (10) и чл. 65
от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
д) по ограничаване на производството,
употр ебата или пускането на пазара на химични вещества, смеси и/или изделия съгласно
чл. 67 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH);
34. не изпълни задълженията си:
а) за регистрация на химични вещества в
самостоятелен вид, в препарати или в изделия
съгласно чл. 7 (3), чл. 8 (3), чл. 9 (2), чл. 11
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(1) и (3), чл. 12 (2), чл. 13 (1), (2) и (3), чл. 17
(1), чл. 18 (1), чл. 19 (1), чл. 22 (1), (2) и (4),
чл. 24 (2) и чл. 28 (1) и (6) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
б) за обмен на данни и провеждане на
изпитвания върху гръбначни животни съгласно чл. 25 (1) и (2), чл. 26 (1) и (3), чл. 29
(3) и чл. 30 (1), (2) и (6) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
в) за изготвяне и предоставяне на информационни листове за безопасност и на информация по веригата на доставки съгласно
чл. 31 (5), (6) и (8), чл. 32 (2), чл. 33 (2), чл. 36
(1) и (2) и чл. 37 (2) и (3) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
г) във връзка с оценка на досиета, вещества и междинни продукти съгласно чл. 40
(4), чл. 41 (4), чл. 46 (2), чл. 49 и чл. 50 (2) и
(3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
д) по разрешаване на химични вещества в
самостоятелен вид, в препарати или в изделия
съгласно чл. 60 (8), чл. 61 (1) и чл. 66 (1) от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
е) за предоставяне на допълнителна информация на Европейската агенция по химикали
съгласно чл. 20 (2) и чл. 21 (2) от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH);
35. не изпълни задълженията за подаване
на уведомление за износ на опасни химични
вещества в самостоятелен вид, в смеси и/
или в изделия съгласно чл. 7 и чл. 14 (1) от
Регламент (ЕО) № 689/2008;
36. не спази ограниченията за износ на
опасни химични вещества в самостоятелен вид
и/или в смеси съгласно чл. 13 от Регламент
(ЕО) № 689/2008;
37. наруши забраните за износ по чл. 14
(2) от Регламент (ЕО) № 689/2008;
38. не изпълни задълженията за предоставяне на информация по чл. 9, 15 и 16 от
Регламент (ЕО) № 689/2008.
(2) За нарушения по чл. 35 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) се налагат санкции съгласно Кодекса на труда.
(3) За нарушенията по ал. 1 физическите
лица се наказват с глоба, а юридическите
лица – с имуществена санкция, в размер,
както следва:
1. по т. 7, 8, 19, 20, 22, 23, 24, 32 и 33 – от
10 000 до 100 000 лв.;
2. по т. 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 34,
36 и 37 – от 5000 до 50 000 лв.;
3. по т. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 35 и 38 – от 1000 до 40 000 лв.
(4) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция по ал. 3 се
налага в двоен размер.“
§ 41. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „Препарати“ се заменя
със „Смеси“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

2. Точки 4 и 5 се отменят.
3. В т. 6, 7, 8, 13 и 16 навсякъде думите
„препарат“ и „препарати“ се заменят съответно
със „смес“ и „смеси“.
4. В т. 17 думата „опасни“ се заличава, а
думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
5. В т. 19 думите „биоциден препарат“ и
„Биоцидният препарат“ се заменят съответно
с „биоцидна смес“ и „Биоцидната смес“.
6. В т. 25, 27, 28, 29 и 30 думите „Биоциден
препарат“, „биоциден препарат“, „биоцидният
препарат“, „биоцидния препарат“ и „Препаратите“ се заменят съответно с „Биоцид“, „биоцид“, „биоцидът“, „биоцида“ и „Биоцидите“.
7. В т. 36 и 40 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 42. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „на министъра на
земеделието и продоволствието“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 43. Параграф 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм.,
бр. 82 от 2007 г.) се изменя така:
„§ 27. (1) Разпоредбите на раздел ХVІІ от
глава четвърта се прилагат до 14 май 2014 г.
(2) В случаите когато с решение на Комисията за включване на активно вещество
в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1 или 2 е
определена по-късна дата от 14 май 2014 г.
за изпълнение на разпоредбите на чл. 19х,
раздел XVII от глава четвърта се прилага за
биоцидите, съдържащи активното вещество,
до таза дата.“
§ 44. В чл. 15в, ал. 2, т. 1, чл. 17, ал. 3, т. 1,
чл. 17д, ал. 3, т. 1, чл. 17и, ал. 2, т. 1, чл. 17к,
ал. 4, т. 1, чл. 17о, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър“ се заменят с „единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър“.
Допълнителни разпоредби
§ 45. В наименованията на глави втора
и седма и навсякъде в глави първа, втора,
шеста, седма и осма ду мите „препарат“,
„препарата“, „препарати“ и „препаратите“
се заменят съответно със „смес“, „сместа“,
„смеси“ и „смесите“.
§ 46. В глава четвърта навсякъде думите
„биоцидните препарати“, „биоциден препарат“,
„биоцидни препарати“, „биоцидния препарат“,
„препаратите“, „препарата“, „биоцидният препарат“, „препарат“ и „препарати“ се заменят
съответно с „биоцидите“, „биоцид“, „биоциди“,
„биоцида“, „биоцидите“, „биоцида“, „биоцидът“,
„биоцид“ и „биоциди“.
§ 47. Навсякъде в закона думите „Регламент 2032/2003“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1451/2007“.
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§ 48. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО относно
пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове (ОВ, L
262/40 от 6 октомври 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. Министерският съвет приема наредбите по чл. 4б в 9-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 50. Издадените преди влизането в сила
на този закон разрешения за пускане на пазара на биоцидни препарати остават в сила.
§ 51. Член 2, чл. 5, ал. 1 – 3 и ал. 5 и
чл. 7б – 7е се прилагат до 31 май 2015 г.
§ 52. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 14 и 24, които влизат в сила
от 1 юни 2015 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
6410
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от ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.
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Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г. и бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Общите правила за сигурността
в гражданското въздухоплаване се уреждат в
Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г.
относно общите правила в областта на си-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

гурността на гражданското въздухоплаване
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002
(ОВ, L 97/72 от 9 април 2008 г.).“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за постигане на
сигурността в гражданското въздухоплаване
се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за
сигурност в гражданското въздухоплаване.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Националната програма за сигурност
в гражданското въздухоплаване се утвърждава от главния директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ след съгласуване със съпредседателите
на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване.“
§ 3. В чл. 16а т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 16б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „гражданското въздухоплаване“ се поставя запетая и се добавя
„включително по изпълнението на Националната програма за сигурност в гражданското
въздухоплаване, чрез прилагането на Нацио
налната програма за контрол на качеството
за постигане на сигурността в гражданското
въздухоплаване“.
2. Точка 10 се отменя.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. поддържа единна база данни и издава
идентификационни карти на летателните
екипажи и пропуски на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за
сигурност, след като са преминали успешно
цялостна проверка за надеждност, която се
извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на моторни превозни
средства – за достъп до зоните за сигурност
на г ра ж да нск и т е ле т и ща за общес т вено
ползване;“.
§ 5. В чл. 16в се създава ал. 7:
„(7) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава удостоверения за експлоатационна
годност на доставчика на аеронавигационно
обслужване за използване на навигационните
съоръжения за въздушна навигация, кацане
и обзор при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 6. В чл. 16г, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. разработва и предлага за утвърждаване от главния директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ Националната програма за сигурност в
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гражданското въздухоплаване, Националната
програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване, Националната програма за обучение
в областта на сигурността в гражданското
въздухоплаване и Националната програма за
сертифициране на служители по сигурността,
работещи на пунктове за проверка, след съгласуване със съпредседателите на Съвета за
сигурност в гражданското въздухоплаване;“.
3. Създава се т. 2а:
„2а. разработва и предлага за съгласуване
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на
отбраната, министъра на вътрешните работи,
министъра на финансите и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
план за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване; планът
се приема с решение на Министерския съвет;“.
§ 7. В чл. 16и се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 8 след думите „Министерството
на вътрешните работи“ се поставят точка и
запетая и текстът докрая се заличава;
б) точка 9 се изменя така:
„9. Агенция „Митници“;“
в) в т. 11 думите „председателят на“ се
заличават;
г) създава се т. 12:
„12. съответните структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участващи в осъществяване
на контрола, управлението и използването
на националното въздушно пространство.“
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) Съветът за сигурност в гражданското
въздухоплаване се състои от представители
на Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната, Агенция „Митници“ и на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и се ръководи от заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
заместник-министър на отбраната, главния
секретар на Министерството на вътрешните работи и от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“, които са
съпредседатели на съвета.
(3) Съветът за сигурност в гражданското
въздухоплаване е консултативен орган към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министъра на
вътрешните работи, министъра на отбраната,
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министъра на финансите
за стратегическо планиране и осъществяване
на консултации, съгласуване, сътрудничество
и координация между ведомствата, юриди-

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

ческите и физическите лица, които имат
задължения за постигане на сигурността в
гражданското въздухоплаване.
(4) Съветът може да привлича в своята
работа и представители на други ведомства,
както и експерти в областта на гражданското
въздухоплаване.
(5) А дминистративното обслужване на
дейността на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване се осигурява от Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.“
§ 8. В чл. 16к се създават ал. 5 и 6:
„(5) Летищният оператор извършва:
1. проверка за сигурност на пътниците,
започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните
ръчни и регистрирани багажи;
2. проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп
до зоните за сигурност с ограничен достъп и
критичните части;
3. проверка за сигурност на товари и поща;
4. проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори;
5. проверка за сигурност на доставки на
стоки, предназначени за полета и летището;
6. видеонаблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части
и други зони;
7. контрол на достъпа и издава временни
пропуски на лица и моторни превозни средства;
8. охрана на въздухоплавателните средства
на перона на летището.
(6) Доставчик ът на аеронавигационно
обслужване разработва, прилага и актуализира програма за сигурност за недопускане
на актове на незаконна намеса в дейностите
и средствата за аеронавигационно обслужване. Програмата се изготвя в съответствие с
изискванията на Националната програма за
сигурност в гражданското въздухоплаване, на
летищните програми за постигане на авиационна сигурност и се утвърждава от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.“
§ 9. В чл. 16м ал. 2 се изменя така:
„(2) Достъпът на физически лица, които
изпълняват служебните си задължения, до
зоните за сигурност на гражданските летища
се осъществява след извършване на успешна
ц ялостна проверка от Държавна агенция
„Национална сигурност“ по критерии, посочени в Националната програма за сигурност
в гражданското въздухоплаване. Достъпът в
граничната зона се съгласува и с органите на
Главна дирекция „Гранична полиция“.“
§ 10. Член 16н се отменя.
§ 11. В чл. 16о ал. 4 се изменя така:
„(4) Критериите, на които трябва да отговарят служителите по сигурността на полетите, и
редът за тяхното назначаване са в съответствие
с изискванията на Националната програма за
сигурност в гражданското въздухоплаване.“
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§ 12. В чл. 38 се създава ал. 5:
„(5) При изпълнение на полетните си програми авиационните оператори имат право да
извършват проверка и тестване на членовете
на екипажа за употреба на психоактивни
вещества.“
§ 13. В чл. 43б, ал. 7, т. 2 думите „летищни
такси по чл. 120, ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят
с „летищни такси по чл. 120, ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 14. В чл. 53в ал. 6 и 13 се отменят.
§ 15. В чл. 64, ал. 3 след думите „гарантиране безопасността“ се добавя „и сигурността“.
§ 16. В чл. 64б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерския съвет“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За изпълнението на полети със специално предназначение Авиоотряд 28 може да
наема на мокър лизинг въздухоплавателни
средства от авиационни оператори, които притежават свидетелство за авиационен оператор,
с разрешена дейност „превоз на пътници“.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато
Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите
на министерства и ведомства, заплащането
се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „генералния директор на Авиоотряд 28“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Към основната работна заплата на
персонала в Авиоотряд 28 се изплаща допълнително трудово възнаграждение – до 25 на
сто от основната заплата, при условия и по
ред, определени с Устройствения правилник
на Авиоотряд 28.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите“ се заменят
с „генералния директор на Авиоотряд 28
съгласувано с министър-председателя или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 17. В чл. 73, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и такива, които
са отказали проверка за сигурност, в т. ч. на
техните багажи“.
§ 18. В чл. 120, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „т. 1 и 2“ се
заличават.
2. Точка 6 се отменя.
§ 19. Създава се чл. 120а:
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„Чл. 120а. От заплащане на таксите по
чл. 120, ал. 2 се освобождават въздухоплавателни средства при провеждане на първоначално летателно обучение.“
§ 20. В наименованието на глава Х „Б“
след думите „осигуряване безопасността“ се
добавя „и сигурността“.
§ 21. В чл. 122в, ал. 1 след думите „по
осиг у ряване безопасност та“ се добавя „и
сигурността“.
§ 22. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 15 и 16:
„15. допусне да се използва навигационно
съоръжение за въздушна навигация, кацане и
обзор без удостоверение за експлоатационна
годност;
16. участва в управлението на въздушното
движение и техническото осигуряване на системите за аеронавигационно обслужване, без да
притежава свидетелство за правоспособност,
или притежаваното от него свидетелство за
правоспособност е невалидно, както и този,
който разпореди или допусне това.“
2. В ал. 3:
а) в т. 5 след думите „нерегламентиран
достъп на“ се добавя „лице или“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. летищен оператор, който допусне в
зона за сигурност с ограничен достъп лице
и пренасяни от него вещи и предмети без
извършване на проверка за сигурност;“
в) създават се т. 7 – 12:
„7. летищен оператор, оператор по наземно
обслужване, доставчик на аеронавигационно
обслужване и авиационен оператор, който в
посочения срок не отстрани несъответствията
в представения за одобряване пред Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ план за действия, с цел отстраняване на несъответствия, след извършени
одити, инспекции и тестове;
8. доставчик на обучение, който извършва
своята дейност без свидетелство за авиационен учебен център, без утвърдени програми
за обучение и използва преподаватели и инструктори, които не притежават съответно
свидетелство, както и този, който разпореди
или допусне това;
9. летищен оператор, авиационен оператор или доставчик на аеронавигационно
обслужване, който възпрепятства проверка
на компетентните органи по този закон или
не изпълни тяхно разпореждане, свързано с
осигуряване безопасността на полетите, както
и този, който разпореди или допусне това;
10. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно
обслужване излизане на полосата за излитане
и кацане, както и този, който разпореди това;
11. авиационен оператор, който допусне
неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване навлизане в забранени,
временно ограничени или опасни за полети
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зони, в контролираните райони или контролираните зони на летищата, както и този,
който разпореди или допусне това;
12. доставчик на аеронавигационно обслужване, който не спазва сроковете или допусне
отклонение при изпълнение на коригиращите действия, предписани при регулаторен
одит по смисъла на Регламент № 1315/2007
на Комисията от 8 ноември 2007 г. относно
надзора на безопасността при управлението
на въздушното движение и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ, L 291/16 от
9 ноември 2007 г.), приети от Националния
контролен орган, както и този, който разпореди или допусне това.“
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „притежават необходимата
квалификация или обучение, придобити“ се
заменят със „са преминали необходимото
обучение, придобито“;
б) в т. 2 след думите „валиден пропуск“ се
добавя „или идентификационна карта“.
§ 23. В чл. 144 се създава т. 14:
„14. разпореди или допусне значима хардуерна и/или софтуерна промяна на системите за аеронавигационно обслужване без
разрешение от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.“
§ 24. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 26 се изменя така:
„26. „Сигурност на въздухоплаването“ е
съвкупност от мерки, човешки и материални
ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна
намеса.“
2. Създава се т. 59:
„59. „Значима хардуерна и/или софтуерна
промяна на системите за аеронавигационно
обслужване“ е промяна, която може да предизвика ефект със степен на сериозност клас
1 или 2 съгласно Регламент (ЕО) № 2096/2005
на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето
на аеронавигационни услуги или води до
въвеждане на нови стандарти.“
Заключителна разпоредба
§ 25. Разпоредбата на § 8 (относно чл. 16к)
влиза в сила от 1 януари 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
6409
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 5 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на правосъдието (ДВ, бр. 37 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 2 в т. 5
числото „4708“ се заменя с „4610“ и числото
„4597“ се заменя с „4502“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6605

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Военнослужещите, назначени на
публични длъжности по смисъла на чл. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, подават декларациите
по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по реда и в
сроковете, посочени в него.“
§ 2. В чл. 65, ал. 3 т. 8 се отменя.
§ 3. В чл. 113 думите „и да се обучават за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ се заменят със „за придобиване на
научна степен „доктор на науките“ и за обучение в научно-образователна степен „доктор“.
§ 4. В чл. 120 думите „и да се обучават за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ се заменят със „за придобиване на
научна степен „доктор на науките“ и за обучение в научно-образователна степен „доктор“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6606
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Индонезия за
освобождаване от визи на притежателите на
дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 2 от 7 януари 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 август
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Индонезия, наричани по-долу за краткост „страните“,
Имайки предвид съществуващите приятелски
отношения между двете държави;
Желаейки допълнително да укрепят тези
отношения чрез улесняване пътуванията на
гражданите от двете държави до всяка от тях;
В съответствие с действащите законови и
подзаконови актове на съответните страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Освобождаване от виза
1. Гражданите на Република България,
притежаващи валиден дипломатически или
служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за
да влизат, преминават транзит и пребивават на
територията на Република Индонезия за срок
не по-дълъг от 30 дни считано от датата на
всяко едно влизане.
2. Гражданите на Република Индонезия,
притежаващи валиден дипломатически или
служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за
да влизат, преминават транзит и пребивават
на територията на Република България за срок
не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки 6
месеца считано от датата на първото влизане.
3. Срокът на валидност на паспорта на
граждани на всяка от страните трябва да изтича
не по-рано от 6 месеца считано от датата на
влизане на лицето на територията на другата
страна.
Член 2
Визови ограничения
Гражданите на държавата на всяка от страните влизат и напускат територията на държавата
на другата страна през граничните контролнопропускателни пунктове на посочената страна,
които са отворени за международно движение.
Член 3
Виза за членове на дипломатически или консулски представителства
Гражданите на всяка от страните, притежаващи валидни дипломатически или служебни
паспорти и назначени на работа като членове
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на дипломатическо или консулско представителство на територията на другата страна,
включително членовете на техните семейства,
които живеят заедно с тях за времето на официалното им пребиваване и притежават валидни
дипломатически или служебни паспорти, е
необходимо, в съответствие със законовите и
подзаконови актове на страните, да получат
съответна входна виза от посолството на другата страна преди първото влизане.
Член 4
Спиране
1. Всяка страна може по всяко време временно да спре, изцяло или частично, действието
на това споразумение по причини, свързани с
националната сигурност, обществения ред или
общественото здраве.
2. Въвеждането и преустановяването на
мерките, посочени в точка 1 от този член, се
съобщават по дипломатически път на другата
страна и влизат в сила 72 часа след получаването на уведомлението.
Член 5
Право на отказ
Всяка от страните си запазва правото да откаже влизане или да съкрати срока на пребиваване
на всяко лице, имащо право на освобождаване
от виза и облекченията по това споразумение,
по причини, свързани с националната сигурност,
обществения ред или общественото здраве,
или поради това, че посочените граждани са
обявени за persona non grata.
Член 6
Размяна на спесимен
1. Страните си разменят по дипломатически
път в срок до 30 дни след подписването на това
споразумение образците на техните валидни
дипломатически и служебни паспорти.
2. В случай на въвеждане на нови дипломатически или служебни паспорти, както и на
промени в съществуващите, страните взаимно се
информират в писмен вид по дипломатически
път за всяка промяна не по-късно от 30 дни
преди официалното им въвеждане.
Член 7
Загубване на паспорти или на документи за
пътуване
В случай че граждани на държавата на
една от страните загубят или повредят дипломатическите или служебните си паспорти на
територията на държавата на другата страна,
те незабавно уведомяват компетентните органи
на приемащата държава чрез дипломатическото
или консулското представителство на държавата,
чиито граждани са. Съответното дипломатическо или консулско представителство издава
на гореспоменатите лица, в съответствие със
законодателството на своята държава, документ
за завръщане в държавата, чиито граждани са.
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Член 8
Защита срещу подправяне
Страните осигуряват най-високо ниво на
защита срещу подправяне на своите дипломатически и служебни паспорти.

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Член 9
Права и задължения по други договори или
споразумения
Нищо в това споразумение не засяга правата и задълженията на всяка от Страните,
произтичащи от други международни договори
и споразумения, по които те заедно или поотделно са страни.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Нервни болести“

Член 10
Решаване на спорове
Всички разногласия или спорове, произтичащи от прилагането на разпоредбите на това
споразумение, се решават от страните в дух на
приятелство чрез консултации или преговори.
Член 11
Изменения и допълнения
Това споразумение може да се изменя по
взаимно писмено съгласие между страните.
Изменението влиза в сила в съответствие с
разпоредбата на параграф 1 от член 12 и съставлява неразделна част от това споразумение.
Член 12
Влизане в сила, срок и прекратяване
1. Това споразумение влиза в сила 30 дни
от датата на получаване по дипломатически
път на последното писмено уведомление, с
което страните взаимно се уведомяват, че са
изпълнени всички изисквания на националните им законодателства за влизане в сила на
споразумението.
2. Това споразумение се сключва за срок 5
години и може да се поднови за последващи
периоди от пет години по взаимно писмено
съгласие на страните, ако нито една от тях не
го прекрати по дипломатически път посредством
писмено уведомление до другата страна 30 дни
преди очакваната дата на прекратяване.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха това споразумение.
Изготвено в Ломбок, Индонезия, на 19 ноември 2009 г. в два оригинални екземпляра,
всеки един от които на български, индонезийски и английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването английският текст ще се ползва
с предимство.
За правителството
За правителството на
на Република
република Индонезия:
България:
Ретно Л. П. Марсуди,
Марин Райков,
генерален директор
зам.-министър
за Америка и Европа
на външните работи
в Департамента за
външни отношения
6529

НАРЕДБА № 33
от 2 август 2010 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Нервни болести“ съгласно
приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се определят минималните изисквания към лечебните
заведения, които извършват дейности по нервни
болести и по детска неврология.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по ������������
нервни болести и по детска неврология от установеното с
изискванията на тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя
Наредба № 19 от 2006 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нервни болести“ (ДВ,
бр. 67 от 2006 г.).
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕРВНИ
БОЛЕСТИ“
Г л а в а
I
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕДИЦИНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ „НЕРВНИ
БОЛЕСТИ“
1. Определение, основна цел и задачи на
медицинската специалност „Нервни болести“.
1.1. Медицинската специалност „Нервни
болести“ се придобива при условията и по реда
на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето
от лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по „Медицина“.
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1.2. Основна цел на специалността „Нервни
болести“ е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично
терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването,
експертна оценка на трудоспособността на
пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията
на централната и периферната нервна система.
1.���������������������������������������
2��������������������������������������
.1. Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез:
1.�������������������������������������
2������������������������������������
.1.1. Подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на
неврологията.
1.������������������������������������������
2�����������������������������������������
.1.2. Осигуряване на адекватен обем медицински дейности в амбулаториите за специализирана медицинска помощ по нервни болести.
1.2.1.3. Осъществяване на комплексна и
последователна специализирана неврологична
диагностично-лечебна дейност в лечебните
заведения за болнична помощ.
1.��������������������������������������
2�������������������������������������
.1.4. Оказване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност.
1.����������������������������������������
2���������������������������������������
.1.5. Провеждане на научноизследователска и приложна дейност в областта на нервните
болести.
1.��������������������������������������
2�������������������������������������
.1.6. Участие в подготовката, провеждането и контрола на програми по социално
значими неврологични заболявания в областта
на общественото здравеопазване и промоцията
на здравето.
1.�����������������������������������������
2����������������������������������������
.1.7. Подобряване на качеството на медицинските услуги в областта на неврологията чрез
тяхното оценяване, мониториране и контрол.
1.3. Основни ����������������������������
компоненти������������������
на профилактичната и диагностично-лечебната дейност в областта
на неврологията.
1.3.1. Медицинската специалност „Нервни
болести“ третира следните по-големи раздели
неврологични заболявания: мозъчносъдови,
дегенеративни, възпалителни, демиелинизиращи, екстрапирамидни и други двигателни
нарушения, епилепсия, главоболие и други
епизодични и пароксизмални разстройства,
нарушения на съня, увреждания на коренчета,
плексуси и периферни нерви, полиневропатии,
болести на невромускулните синапси и мускулите, разстройства на автономната нервна
система, наследствени и вродени заболявания
на нервната система, увреждания на нервната
система при заболявания на вътрешните органи,
ендокринни заболявания и интоксикации, тумори и травми на нервната система, деменции,
невротични разстройства.
1.3.2. Основни диагностично-лечебни�����
����
дейности в областта на неврологията са: изследване на неврологичен статус; изграждане на
диференциално-диагностичен план, преценка
на необходимостта от използване на лабораторни (кръвни и ликворни), инструментални
и високоспециализирани (неврофизиологични,
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ултразвукови, образни) изследвания и интерпретация на получените резултати; определяне на
индивидуално медикаментозно лечение.
1.3.3. Основни компоненти на профилактичната дейност в областта на неврологията са
провеждане на първична профилактика в звената
за извънболнична специализирана неврологична
помощ, на вторична профилактика в звената
за извънболнична и болнична специализирана неврологична помощ и на рехабилитация
в звената за физикална и рехабилитационна
медицина.
1.3.4. Лечебно-диагностичната и профилактичната дейност по „Нервни болести“ се
осъществява съгласно алгоритмите за добра
клинична практика, приети от Българското
дружество по неврология.
1.4. Допълнителни дейности в неврологията:
1.4.1. Осъществяване на обучение на студенти, специализиращи лекари и докторанти,
продължаващо обучение, включително обучение
по високоспециализирани дейности, в областта
на неврологията в неврологичните структури
на лечебните заведения, акредитирани по реда
на Закона за лечебните заведения.
1.4.2. Провеждане на научни изследвания в
основните направления в неврологията;��������
внедряване на съвременните постижения на световната
медицинска наука в неврологичната практика.
1.4.3. Информиране и обсъждане с пациентите с неврологични заболявания и близките
им за характера на заболяването, неговия ход
и лечение; разбиране и прилагане на принципите на медицинската етика при разрешаване
на възникналите проблеми в лечебно-диагностичния процес при тези болни.
1.5. Професионална компетентност и професионална квалификация в специалността
„Нервни болести“:
1.5.1. Лекарска компетентност:
1.5.1.1. Лечебно-диагностичната дейност
по отношение на пациенти с неврологични
заболявания се оказва от лекари със следната
професионална квалификация:
а) общопрактикуващ лекар;
б) лекар, специализиращ нервни болести;
в) лекар с придобита специалност „Нервни
болести“;
г) лекар с придобита специалност „Нервни
болести“ с допълнителна квалификация за
високоспециализирана дейност в областта на
специалността;
д) лекар консултант със специалност, различна от специалността „Нервни болести“.
1.5.1.2. Нива на лекарска компетентност:
а) първо ниво – осъществява се от лекар без
придобита специалност, който осъществява лечебно-диагностична дейност при неврологични
заболявания под ръководството на специалист;
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б) второ ниво – осъществява се от лекар с
придобита специалност по нервни болести и
включва самостоятелна дейност в диагностиката
и лечението на неврологичните заболявания;
в) трето ниво – извършва се от хабилитирани
лица с придобита специалност по нервни болести
в съответните направления на неврологията,
които притежават необходимата квалификация
за извършване на учебно-преподавателска,
диагностично-лечебна и научно-консултантска
дейност.
1.5.2. Следдипломна квалификация.
1.5.2.1. Придобиването на научна степен и/
или заемането на академична длъжност или
допълнителна специалност е основание за упражняване на учебна и консултативна дейност
от ІІІ ниво на компетентност с повишена сложност и интердисциплинарен характер.
1.5.2.2. Квалификацията за извършване на
високоспециализирани дейности в неврологията
по невросонология, електроенцефалография,
електромиография, диагностика на автономната нервна система, предизвикани потенциали,
полисомнография����������������������������
, невроотология, невроофталмология, клинична невропсихология, клинична
неврогенетика се придобива при условията и
по реда на наредбата по чл. 181 от Закона за
здравето.
1.5.2.3. Следдипломната квалификация
включва и продължаващо обучение – курсове,
индивидуално обучение, участието в семинари,
конгреси, конференции, симпозиуми, публикации в научни издания и др.
2. Профилни области в специалността
„Нервни болести“:
2.1. Детска неврология:
2.1.1. Детската неврология третира групи
заболявания, характерни за възрастта до 18 г.,
като наследствени, вродени малформации на
нервната система, ди����������������������
с���������������������
метаболитни енцефалопатии, нервно-мускулни заболявания, епилепсия и епилептични синдроми, неепилептични
пароксизмални състояния, определени видове
енцефалити и тумори, увреждания в резултат
на родова асфиксия и родова травма.
2.1.2. Детската неврология изисква добро
познаване на анатомията, физиологията, патофизиологията и патоморфологията на нервната
система по време на детското развитие. Ранната
и своевременна диагностика и адекватно лечение на неврологичните заболявания в детска
възраст определят прогнозата за нервно-психичното развитие и социалната адаптация на
неврологично болните деца.
3. Гранични интердисциплинарни области
на специалността „Нервни болести“ – интердисциплинарни аспекти:
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3.1. Упражняването на �����������������
специфични ������
интердисциплинарни дейности изисква специалност
„Нервни болести“ или съответна друга специалност и добиване на допълнителна специфична
квалификация или придобита втора специалност.
3.2. Специалността „Нервни болести“ участва в следните интердисциплинарни области в
клиничната медицина:
3.2.1. Невроофталмология: интердисциплинарна област, която изучава общи за неврологията и офталмологията клинични направления.
Невроофталмологията осъществява диагноза,
прогноза, лечение и профилактика на:
а) лезии на зрителните нерви и други сегменти на зрителната аферентна система;
б) синдроми на очедвигателни нарушения в
неврологичната и неврохирургичната практика,
вкл. и зенична патология.
Необходимостта от идентификация на специфично място за извършване на невроофталмологична дейност изисква структурно и
материално подсигуряване със специализирана
апаратура на невроофталмологичен консултативен кабинет, интегриран към неврологично
отделение или клиника, както и определяне
на задължителен или препоръчителен обем на
специфични дейности в зависимост от нивото
на това звено.
3.2.2. Невроотология: клинична интердисциплинарна област, развиваща се на базата
на неврологията и ото-рино-ларингологията.
Обект на специфичната дейност в тази област
са мултисензорни клинични синдроми, които
протичат със световъртеж и нарушено равновесие с различна етиологична принадлежност.
Медицинските стандарти в тази област регламентират създаване на специализирани кабинети
по невроотология с подходяща материална база
и задължителен или препоръчителен обем на
дейности в зависимост от нивото на това звено.
3.2.3. Невроинфекции: интердисциплинарна
област, развиваща се на базата на неврологията
и инфекциозните заболявания. Обект на невроинфекциите са възпалителни увреждания на мозъчните обвивки, главния мозък и периферните
нерви. Медицинските стандарти в тази област
регламентират устройство на помещенията, в
които се оказва неврологична помощ на болен с невроинфекция, обем на диагностичните
изследвания и терапевтичните процедури и
специфична организация на работата.
3.2.4. Неврорехабилитация: интердисциплинарна област, развиваща се на базата на неврологията и физикалната и рехабилитационната
медицина. В специализираните отделения/
клиники за неврорехабилитация се осъществяват
общи и специфични диагностични и терапевтични дейности с насоченост към неврологичните заболявания (мануална диагностика и
терапия, ексцитометрична електродиагностика,
електростимулация, акупресура, лазертерапия,
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екстензионна терапия, специфични електротерапевтични методики и други). Необходимите
помещения, щатният персонал със съответната
професионална компетентност, специализираното оборудване и организацията на работа са
посочени в медицинския стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
3.2.5. Невропсихология: интердисциплинарна
област, която изучава нарушенията във висшите
корови функции и човешкото поведение при
органични увреждания на централната нервна
система. В клиничен аспект невропсихологията е посветена на диагностиката, прогнозата,
рехабилитацията и проследяването на ефекта
от лечението на нарушенията в когнитивните
процеси и емоционално-поведенческата сфера
при неврологични заболявания, неврохирургични интервенции и др. Медицинските
������������������
стандарти в тази област регламентират създаване
на отделение или кабинет за диагностика и
терапия на пациенти с когнитивни нарушения, оборудван със стандартни съвременни
психологични тестови методики за изследване
на основните когнитивни процеси и психични
сфери, осигуряване на работещите в тях специалисти невролози или клинични психолози
допълнителна продължителна квалификация по
невропсихология, обособяване на програма за
обучение и квалификация, както и определяне
на задължителен или препоръчителен обем на
специфични дейности в зависимост от нивото
на това звено.
3.2.6. Неврогенетика: интердисциплинарна
област, която интегрира познания от неврологията, медицинската генетика и молекулярната
биология. Изучава генетичната обусловеност
на неврологичните заболявания, начините на
тяхното унаследяване, геномния инпринтинг,
възможностите за профилактика и лечение. В
клиничен аспект неврогенетиката е посветена на
клинико-генетичното проучване на наследствените неврологични заболявания. Медицинските
стандарти в тази област регламентират създаване на кабинет по клинична неврогенетика и
наследствени невродегенеративни заболявания
със специализирано оборудване и съответна
квалификация на персонала.
3.2.7. Невроонкология: интердисциплинарна
област, обект на която са:
а) диагностика на първични тумори на
главния и гръбначния мозък с мониториране и
лечение на основните им неврологични синдроми: епилептичен, болков, когнитивен и други;
б) диагностика и лечение на увреждането
на нервната система при системни карциноми,
проявено с метастази на главния и гръбначния
мозък, лептоменингите и периферните нерви
или с паранеопластични синдроми;
в) диагностика и лечение на неврологичните
усложнения от терапевтични въздействия на
мозъчни или системни карциноми: хирургич-
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но, радиационно или медикаментозно, след
приложение на химиотерапевтици или други
биологични средства.
Клиничната невроонкология използва различни съвременни инструментално-диагностични методи (КТ, МРТ, радиоизотопни, електрофизиологични, имунологични и други) и адекватни схеми на комбинирано симптоматично
и интензивно лечение, насочени не само към
третиране на туморната формация, но и към
всички останали прояви на дисфункция. Медицинските стандарти в тази област регламентират разкриване на легла по невроонкология
към неврологични отделения или клиники и/
или кабинет.
4. Медицинският стандарт по нервни болести
регламентира:
4.1. Структура на неврологичните звена.
4.2. Специфично осигуряване с щатен персонал.
4.3. Специализирано оборудване съобразно
нивото на звеното.
4.4. Задължителен обем от специфични дейности в извънболничната и болничната помощ
съобразно нивото.
4.5. Задължителни и препоръчителни диагностични и терапевтични методи съобразно
нивото на звеното.
4.6. Етапи и форми на професионална квалификация на персонала.
5. В зависимост от своето оборудване, квалификацията на персонала и обема на диагностичните и терапевтичните си възможности звената
за осъществяване на дейности по специалността
„Нервни болести“ в лечебните заведения за извънболнична и болнична неврологична помощ
могат да бъдат категоризирани на три нива.
Г л а в а

І І

СТРУКТУРА НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА НЕВРОЛОГИЧНА
ПОМОЩ
1. Извънболничната неврологична помощ
се осъществява в неврологични кабинети от І
ниво и в кабинети за високоспециализирани
неврологични дейности от І��������������������
I�������������������
и ІІІ ниво в амбулатории за специализирана медицинска помощ,
а за възрастта от 1 месец до 18 г. – в детски
неврологични кабинети от І ниво.
1.1. Неврологичен кабинет
1.1.1. Неврологичният кабинет и детският
неврологичен кабинет в амбулатория за специализирана медицинска помощ са с минимална
площ 12 кв.м. Кабинетите за прегледи могат
да ползват манипулационна, която е обща за
няколко кабинета.
1.1.2. Към неврологичния и детския неврологичен кабинет има спомагателни задължителни
помещения – чакалня и санитарен възел, които
може да са общи за няколко кабинета.
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1.1.3. Неврологичният и детският неврологичен кабинет са оборудвани с медицинска
кушетка, стол, сфигмоманометър, термометър,
чукче за рефлекси, еднократни игли за лумбална
пункция, спешен шкаф с животоспасяващи медикаменти, компютър с принтер. Консумативи:
чаршафи за еднократна употреба.
1.2. Амбулаториите за специализирана медицинска помощ могат да разполагат със
следните кабинети за високоспециализирани и
специфични неврологични дейности: електроенцефалография, електромиография, предизвикани
потенциали, полисомнография, невросонология
(ултразвукова диагностика на нервната система),
изследване на автономната нервна система,
невроотология, невроофталмология, клинична
невропсихология, клинична неврогенетика,
невроонкология.
2. Болнична неврологична помощ:
Болничната неврологична помощ се извършва в неврологична клиника или отделение от І,
ІI и ІІІ ниво и в детска неврологична клиника
или отделение за деца от 1 месец до 18 г. в
болница за активно лечение или болница за
долекуване и рехабилитация.
2.1. Структура и устройство на помещенията:
2.1.1. Общоневрологична клиника или отделение по специалността.
2.1.2. Профилирана неврологична клиника
или отделение.
2.1.2.1. Детска неврологична клиника или
отделение.
2.1.2.2. Специализирана неврологична клиника или отделение по основни направления
в неврологията.
2.1.3. Към общоневрологична клиника или
отделение може да бъде териториално и административно обособено съответно профилирано
отделение или легла за интензивно лечение
на неврологични заболявания, които извършват спешна дейност. Ако в неврологичното
отделение или клиника няма възможност за
извършване на тази дейност, интензивно лечение на неврологични заболявания може да
се осъществява и в клиника или отделение по
анестезиология и интензивно лечение.
2.1.3.1. Към отделение за интензивно лечение в неврологична клиника може да бъдат
разкрити легла за лечение на невроинфекции,
разполагащи с изолатор и собствен санитарен
възел.
2.1.3.2. Към отделението за интензивно лечение в неврологична клиника може да бъдат
разкрити легла по невроонкология.
2.1.4. Към общоневрологична клиника или
отделение може за бъде териториално и административно обособено отделение или да бъдат
разкрити легла за специализирано лечение
на остри мозъчни инсулти. То може да бъде
обособено и самостоятелно към лечебното
заведение за болнична помощ.
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2.1.4.1. Неврологичното отделение или легла за лечение на остри мозъчни инсулти се
разкриват към болница за активно лечение, в
която има интензивно отделение.
2.1.4.2. Разкриването на неврологичното
отделение или леглата за лечение на мозъчни
инсулти е съобразено с областната здравна карта и с възможностите на лечебното заведение
за болнична помощ да осигури специалисти,
които се използват за мултидисциплинарен диагностично-лечебен подход при болните с остър
инсулт. Болните с мозъчни инсулти подлежат
на спешна хоспитализация в лечебни заведения
за болнична помощ с цел провеждане на бърза
и адекватна диагностика и лечение.
2.1.5. Към общоневрологична клиника или
отделение може да бъде териториално и административно обособено отделение по неврорехабилитация със или без легла.
2.1.6. Неврологичната клиника или отделение и детската неврологична клиника или
отделение разполагат или ползват специализирани кабинети по електроенцефалография,
електромиография, невросонология, а при
възможност – и клинична невропсихология,
невроотология, невроофталмология, изследване
на автономната нервна система, на предизвикани потенциали, полисомнография, клинична
неврогенетика. В лечебните заведения от ІІІ
ниво специализираните кабинети могат да
бъдат обособени в самостоятелни структури
(отделения или клиники) за функционална
диагностика на нервната система.
2.1.7. Към неврологичните клиники в университетските болници може да се разкриват
специализирани кабинети по социално значими
неврологични заболявания: мозъчносъдова
болест, паркинсонизъм, множествена склероза,
епилепсия, когнитивни нарушения, главоболие
и други болкови синдроми, полиневропатии,
невромускулни заболявания и други.
2.1.8. Към неврологичните клиники в университетските болници може да се разкрие
консултативен кабинет по невроонкология.
2.1.9. Помещенията в неврологичните клиники или отделения и в детските неврологични
клиники или отделения са съгласно приложение
№ 1 на Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.).
2.1.9.1. Приемно-консултативен кабинет – минимум 12 кв. м площ, самостоятелен
или общ за отделението. В него се обслужват
пациенти, насочени за хоспитализация в неврологичните клиники или отделения и/или за
консултация със специалист невролог.
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2.1.9.2. Спешен неврологичен кабинет – 12 кв.
м площ, самостоятелен или към спешен портал
на болницата. В него се осигурява денонощен
прием на пациенти, нуждаещи се от спешна
неврологична помощ, осъществява се спешна
диагностика и се преценява необходимостта от
спешна хоспитализация.
2.1.9.3. Болнични стаи, отговарящи на
действащите в страната здравни изисквания
и технически норми: за възрастни и деца над
14 г. – по 6,5 кв. м площ за едно легло; за деца
от 3 до 14 г. – по 5 кв. м на едно легло; за деца
до 3 г. – по 4 кв. м на едно легло.
2.1.9.4. Манипулационна (минимум 9 кв. м
площ) – самостоятелна или обща за отделението. Манипулационната трябва да разполага
със: работни плотове, шкафове за лекарствени
продукти и консумативи, спешен шкаф, кушетка,
столове, хладилник, игли за лумбална пункция, съдове за разделно събиране на опасните
отпадъци.
2.1.9.5. Лекарски кабинет (минимум 12 кв. м
площ) – самостоятелен или общ за отделението.
Лекарският кабинет трябва да разполага с лекарски бюра, столове, шкафове за медицински
документи, техника за записване и съхраняване
на медицинска информация.
2.1.9.6. Сестрински кабинет (минимум 12
кв. м площ) – самостоятелен или общ за отделението. Сестринският кабинет трябва да
разполага с бюра, столове, шкафове за медицински документи.
2.1.9.7. Стая за технически сътрудник – самостоятелна или обща за отделението.
2.1.10. В неврологичните и детските неврологични клиники е препоръчително организирането на конферентна зала с оптимална
площ 30 кв. м.
2.1.11. В неврологичните и детските неврологични клиники и отделения е препоръчително
организирането или осигуряването на достъп
до компютърна зала с интернет.
2. 2. Оборудване
2.2.1. Неврологичната клиника или отделение
и детската неврологична клиника или отделение разполагат с еднократни игли за лумбална
пункция, сфигмоманометри, термометри, чукче
за рефлекси, теглилка, негативоскоп, спешен
шкаф с животоспасяващи медикаменти, хладилник за термонеустойчиви медикаменти.
2.2.2. Оборудването на профилираното отделение или на леглата за интензивно лечение
включва:
2.2.2.1. Кислородна и аспирационна инсталация съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
2.2.2.2. Апаратура: електрокардиографски
апарат, апарати за измерване на артериално
налягане, комбинирани монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане и дишане, система за дозирано
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подаване на кислород в овлажнена газова
смес (ротаметър, овлажнител) при спонтанно
дишане, един респиратор на две легла (по
възможност за продължителна изкуствена
белодробна вентилация на поне 50% от пациентите в отделението за интензивно лечение),
перфузори, инфузомати за постоянна венозна
инфузия, дефибрилатор, портативен дихателен
апарат, мобилна рентгенова апаратура, подвижен електроенцефалограф с минимум 21 – 32
канала, доплеров сонограф.
2.2.3. Оборудването на отделението или на
леглата за лечение на остри мозъчни инсулти
включва: електрокардиограф, офталмоскоп, крачен аспиратор, АМБУ, дефибрилатор, доплеров
сонограф или цветен дуплекс-сонограф (при
възможност), окомплектуван с мултичестотни
сонди за изследване на магистралните артерии
и вени на главата и базалните мозъчни артерии,
за трансторакална и трансезофагеална ехокардиография; достъп до клинична лаборатория,
рентгенов кабинет, компютърен или магнитнорезонансен томограф; адекватно оборудвани
интензивно отделение или легла.
2.2.4. Кабинетите по социално значими неврологични заболявания към неврологичните
клиники са оборудвани с медицинска кушетка,
бюро, маса, столове, компютър. Консумативи:
хартия, дискети, дискове.
2.2.5. ��������������������������������
Профилираното отделение или клиника за неврорехабилитация разполога с диагностични и терапевтични кабинети с ниво
на оборудване съгласно медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
3. Неврологичните отделения от І ниво разполагат задължително с клинична лаборатория
от І ниво и рентгенов апарат на територията
на болницата.
4. Неврологичните отделения от ІІ ниво
разполагат задължително с клинична лаборатория от ІІ ниво, включително кръвно-газов
анализ на територията на болницата; микробиологична лаборатория, рентгенов апарат за
скопия и графия, компютърен томограф или
магнитнорезонансен томограф и патоанатомия
на територията на населеното място.
5. Неврологичната клиника от ІІІ ниво разполага задължително с клинична лаборатория
от ІІІ ниво, включително кръвно-газов анализ
и хемостазеология и други, на територията на
болницата; имунохистохимична лаборатория,
микробиологична лаборатория����������������
,���������������
рентгенов апарат за скопия и графия, компютърен томограф
или магнитнорезонансен томограф и патоанатомия на територията на населеното място.
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Г л а в а

І І І

ПЕРСОНАЛ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА НЕВРОЛОГИЧНА ПОМОЩ
1. В неврологичните кабинети и в амбулаториите за специализирана извънболнична
медицинска помощ по нервни болести работят
лекари с придобита специалност „Нервни болести“ и медицински сестри.
1.1. В детските неврологични кабинети работят лекари със специалност „Детска неврология“
(или невролози с придобита втора специалност
по детска неврология).
1.2. Лекарите невролози и детски невролози
могат да извършват високоспециализирани
неврологични дейности по електроенцефалография, електромиография, невросонология,
клинична невропсихология, изследване на
автономната нервна система, на предизвикани
потенциали, полисомнография, невроотология,
невроофталмология, неврогенетика.
1.2.1. В специализираните кабинети по
електроенцефалография, електромиография,
ултразвукова диагностика (невросонология),
изследване на автономната нервна система, на
предизвикани потенциали, полисомнография,
клинична невропсихология работят лекари
със специалност „Нервни болести“, които са
придобили квалификация за извършване на
съответната високоспециализирана дейност при
условията и по реда на наредбата по чл. 181
от Закона за здравето. В кабинета работят и
медицински сестри или лаборанти, преминали
едномесечен курс или специфично индивидуално обучение по съответното направление.
В кабинета по невропсихология работят и
психолози със специалност по клинична психология, преминали необходимото обучение по
високоспециализираната дейност.
1.2.2. В специализираните кабинети по невроотология, невроофталмология и клинична
неврогенетика работят лекари със специалност
„Нервни болести“ и с придобита допълнителна
квалификация в съответната интердисциплинарна област или призната втора специалност
„Ушно-носно-гърлени болести“, „Очни болести“
или „Медицинска генетика“. В специализирания кабинет работят и медицински сестри
или лаборанти, преминали едномесечен курс
или индивидуално обучение по съответното
направление.
2. Персонал в неврологично отделение от
І ниво:
2.1. Неврологичното отделение се ръководи от лекар с призната специалност „Нервни
болести“.
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2.1.1. Началникът на отделението планира,
организира, контролира и отговаря за: цялостната медицинска дейност, икономическата
ефективност, информационното осигуряване и
кадровата политика в отделението.
2.2. В неврологичното отделение работят
лекари със или без придобита специалност. По
възможност броят на лекарите без специалност
не трябва да надвишава 50% от лекарския състав в отделението.
2.2.1. Лекарите в отделението, които нямат
придобита специалност „Нервни болести“, работят под ръководството и контрола на лекар
с призната специалност „Нервни болести“.
2.2.2. Броят на лекарите в отделението е не
по-малко от двама с придобита специалност
„Нервни болести“ и се определя от броя на
разкритите легла.
2.2.3. Лекарите с придобита специалност
„Нервни болести“ участват в програма за продължаващо обучение в областта на клиничната
неврология.
2.3. Медицински сестри.
2.3.1. Броят на медицинските сестри се определя от броя на леглата и обема на дейностите
в отделението.
2.3.2. Старшата медицинска сестра на отделението е с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“.
2.3.3. Старшата медицинска сестра планира,
организира, координира, контролира и отговаря
за качеството на здравните грижи за болните,
както и за хигиенно-епидемиологичното състояние на неврологичното отделение.
3. Персонал в неврологично отделение от
ІІ ниво:
3.1. Неврологичното отделение се ръководи
от лекар с призната специалност „Нервни болести“ и стаж по специалността не по-малко
от 5 г., който извършва дейностите по т. 2.1.1.
3.2. В неврологичното отделение работят
лекари съгласно т. 2.2 и 2.2.1.
3.2.1. Броят на лекарите в отделението е
не по-малко от 6, от които поне трима са с
придобита специалност „Нервни болести“, и се
определят от броя на разкритите легла.
3.2.2. Към леглата за интензивно лечение
на неврологични заболявания при неврологичните отделения от ІІ ниво работят лекари
с призната специалност „Нервни болести“ и
стаж по интензивно лечение повече от 3 години. Интензивното лечение на неврологичните
заболявания в специализираните отделения се
осъществява от екипи за интензивно лечение,
които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем
и по всяко време интензивно лечение в тесния
смисъл. Екипът включва най-малко един лекар
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и една медицинска сестра, които се грижат за
не повече от трима или четирима пациенти на
интензивно лечение на работна смяна.
3.2.3. Леглата за лечение на мозъчни инсулти
към неврологичните отделения от ІІ ниво се
обслужват от лекари с призната специалност
„Нервни болести“ и с опит в лечението на
мозъчни инсулти. Препоръчително е лекарите
невролози в тези звена да притежават професионална квалификация за извършване на
високоспециализирана дейност невросонология
от ІІ ниво.
3.2.4. Лекарите с придобита специалност
„Нервни болести“ участват в програма за продължаващо обучение в областта на клиничната
неврология.
3.2.5. В специализираните кабинети по
електроенцефалография, електромиография
и невросонология към отделенията работят
лекари с квалификация съгласно т. 1.2.1 за
кабинет от ІІ ниво.
3.3. Медицински сестри:
3.3.1. Броят на медицинските сестри в
неврологичната клиника, квалификацията и
дейността на старшата медицинска сестра се
определят съгласно т. 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
3.3.2. Медицинските сестри, които обслужват
леглата за интензивно лечение или лечение на
мозъчни инсулти към неврологично отделение,
участват ежегодно в програма за продължаващо
обучение.
4. Персонал в неврологични клиники от
ІІІ ниво:
4.1. Неврологичната клиника се ръководи
от началник – хабилитирано лице с призната
специалност „Нервни болести“.
4.1.1. Детската неврологична клиника се
ръководи от началник – хабилитирано лице
с призната специалност „Детска неврология“.
4.1.2. Броят на лекарите в неврологичната и
в детската неврологична клиника е съответно
не по-малко от 10 и 4, от които поне четирима
са съответно с придобита специалност „Нервни болести“ и двама с придобита специалност
„Детска неврология“, и се определят от броя
на разкритите легла и потребностите на учебния процес.
4.1.3. Неврологичните отделения при неврологична клиника се ръководят от началник –
хабилитирано лице или лекар с придобита
специалност „Нервни болести“ и стаж по
специалността не по-малко от 10 г.
4.1.4. Детското неврологично отделение
се ръководи от началник – лекар с призната
специалност „Детска неврология“ и стаж по
специалността не по-малко от 5 г.
4.1.5. Профилираните отделения за интензивно лечение на неврологични заболявания
към неврологичните клиники се ръководят от

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

хабилитирани лица с две специалности: „Нервни
болести“ и/или „Анестезиология и интензивно
лечение“.
4.1.6. Отделението за лечение на остри
мозъчни инсулти се ръководи от лекар с придобита специалност „Нервни болести“, стаж
по специалността не по-малко от 5 г. и опит в
лечението на остри мозъчни инсулти.
4.1.7. Профилираното отделение или клиника за неврорехабилитация се ръководи от
лекар или хабилитирано лице с придобита
специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“ или „Нервни болести“ с минимален
стаж в подобно отделение 5 г.
4.1.8. Началникът на клиниката планира,
организира, контролира и отговаря за: цялостната медицинска дейност, икономическата
ефективност, информационното осигуряване
и кадровата политика в клиниката; отговаря
и за дейностите по учебния процес и създава
условия за изпълнение на научни програми.
4.2. В неврологичната клиника работят лекари съгласно т. 2.2 и 2.2.1.
4.2.1. Обучаващите се специализанти по
„Нервни болести“ при неврологична клиника
участват пряко в лечебно-диагностичния процес на клиниката. Специализиращият лекар
работи в рамките на своята компетентност под
ръководството, прякото наблюдение и контрола
на невролог с призната специалност или на
началника на неврологичната клиника.
4.2.2. В неврологичната клиника работят и
асистенти и докторанти. Съотношението между
асистенти и ординатори се определя от необходимостта от преподавателски кадри.
4.2.3. В специализираното отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания към неврологична клиника работят лекари
невролози и специалисти по анестезиология
и интензивно лечение или лекари, придобили
двете специалности, както и специализиращи
лекари.
4.2.4. В специализираното отделение за лечение на остри мозъчни инсулти работят лекари
с призната специалност „Нервни болести“ и
с опит в лечението на мозъчни инсулти или
специализиращи лекари. Препоръчително е лекарите невролози да притежават професионална
квалификация за извършване на високоспециализирана дейност невросонология.
4.2.5. В специализираната детска неврологична клиника работят лекари със специалност
„Детска неврология“, невролози с придобита
специалност „Детска неврология“ и специалисти
по педиатрия съобразно профила на лечебното
заведение или лекари без специалност. По възможност броят на лекарите без специалност не
трябва да надвишава 50 % от лекарския състав
в клиниката или отделението.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

4.2.6. В отделенията или клиниките по неврорехабилитация работят лекари с призната
специалност „Нервни болести“ или „Физикална и рехабилитационна медицина“, лекари
без специалност, логопеди, рехабилитатори,
медицински сестри, процедурчици и санитари.
4.2.7. В специализираните кабинети по
електроенцефалография, електромиография,
невросонология, невропсихология, изследване
на предизвикани потенциали, автономна нервна
система и разстройства на съня при неврологична клиника работят лекари и специалисти
с квалификация съгласно т. 1.2.1.
4.2.8. В специализираните кабинети по невроотология, невроофталмология, неврогенетика
при неврологична клиника работят лекари с
квалификация съгласно т. 1.2.2.
4.2.9. В специализираните кабинети работят
и медицински сестри и лаборанти с квалификация съгласно т. 1.2.1 и 1.2.2.
4.2.10. Броят на лекарите в неврологичните
клиники е не по-малко от 10; той се определя
от броя на разкритите легла и от потребностите
на учебния процес.
4.3. Медицински сестри.
4.3.1. Броят на медицинските сестри в
неврологичната клиника, квалификацията и
дейността на старшата медицинска сестра се
определят съгласно т. 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
4.3.2. Старшата медицинска сестра в специализираното отделение за интензивно лечение
на неврологични заболявания към неврологична
клиника е с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“ и
има най-малко 5 години стаж в интензивно
отделение или сектор.
4.3.3. Старшата медицинска сестра в отделението за лечение на остри мозъчни инсулти
е с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравни грижи“ и има опит в
лечението на остри мозъчни инсулти.
4.3.4. Медицинските сестри, които работят
в отделенията за интензивно лечение или обслужват леглата за лечение на мозъчни инсулти
към неврологична клиника, участват ежегодно
в програма за продължаващо обучение.
4.4. Интензивното лечение на неврологичните
заболявания в специализираните отделения се
осъществява от екипи за интензивно лечение,
които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем
и по всяко време интензивно лечение в тесния
смисъл. Екипът включва най-малко един лекар
и една медицинска сестра, които се грижат за
не повече от трима или четирима пациенти на
интензивно лечение на работна смяна.
4.5. Лечението на остри мозъчни инсулти
се осъществява от мултидисциплинарен екип
от специалисти, включващ невролог с опит
в лечението на мозъчни инсулти, невролог
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с придобито свидетелство за професионална
квалификация по високоспециализираната
дейност невросонология от ІІ и ІІІ ниво, както
и специалисти по вътрешна медицина, кардиология, ендокринология, образна диагностика
и физикална и рехабилитационна медицина,
които да обслужват болните на консултантски
принцип (мобилен екип). При възможност се
извършва консултация с неврохирург.
4.6. Правата и задълженията на персонала
в отделните неврологични звена се определя
в длъжностните им характеристики.
Г л а в а

І V

УСТРОЙСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОБЕМ НА
ДЕЙНОСТИ В КАБИНЕТИТЕ ЗА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ НЕВРОЛОГИЧНИ
ДЕЙНОСТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА НЕВРОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Апаратурата за извършване на високоспециализирани неврологични дейности трябва
да бъде с разрешителен лиценз на базата на
клинично изпитване и с указание, съобразено
с изискванията за охраната на труда.
1. Кабинет по електроенцефалография (ЕЕГ)
1.1. Второ ниво
1.1.1. Оборудване
Електроенцефалограф с електронен вход
минимум от 19 връзки с разгъване на усиления
сигнал върху хартия или компютърен екран; контактни дискови сребърни хлорирани електроди с
диаметър 4 – 10 мм с контактно съпротивление
под 5000 Om; електродна каска за възрастни
и за деца; усилване 7 mV/mm с отклонение от
3 до 20 мм за входящ сигнал от 20 до 140 mV,
CMRR��������������������������������������
>80 ����������������������������������
dB��������������������������������
, честотен обхват 1 – 70 Hz�����
�������
, калибриращ сигнал 2 mcV до 1 mV, скорост на
разгъвката 15 и 30 mm/s, с оптична изолация
на каналите за електрическа безопасност на
болните; заземяващ електрод; фотостимулатор;
медицинска кушетка; стерилизатор за химическа
или газова стерилизация. Консумативи: спирт,
памук, лепенки, принтер, хартия, електродна
паста, чаршафи за еднократна употреба.
1.1.2. Обем на дейности
Рутинно ЕЕГ изследване с ефективна регистрация в продължение на 20 минути, включваща монополярен и биполярен трансверзален и лонгитудинален монтаж най-малко от
поне 19 електрода. Прилагат се и стандартни
активационни техники: хипервентилация и
фотостимулация; пролонгиран ЕЕГ запис в
продължение на 2 часа, изследване със сензорни
стимули, изследване с умствено натоварване,
с медикаментозна активация, изследване след
сънна депривация.
1.2. Трето ниво
1.2.1. Оборудване
Електроенцефалограф за специализирани
ЕЕГ изследвания с регистрация на ЕЕГ от поне
21 електрода – система 10 – 20, включваща
стандартните 16 темпорални и парасагитални,
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както и �����������������������������������
Fz���������������������������������
, �������������������������������
Cz�����������������������������
, ���������������������������
Pz�������������������������
, �����������������������
A����������������������
1, �������������������
A������������������
2 с минимална честота на дискретизация 200 samp/sec/chan, за
съхранение 10 bit/sampl и 2 mV, за честотна
обработка 12 – 14 bit/sampl и 0,5 mV; мозъчна
картография с интерполации – три и квадрингуларни линейни и квадратични, задължително
при няколко референти. Консумативи по т. 1.1.2.
1.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 1.1.3. Компютърен
ЕЕГ анализ, ЕЕГ картография, ЕЕГ полиграфия,
полисомнография, видео ЕЕГ.
2. Кабинет по електромиография (ЕМГ)
2.1. Второ ниво
2.1.1. Оборудване
Електромиограф с компютърна обработка
на сигналите с поне два канала и електростимулатор, концентрични иглени записващи
електроди с различни размери, повърхностни
записващи електроди, повърхностни стимулиращи електроди, заземяващ електрод; медицинска
кушетка; стерилизатор за химическа или газова
стерилизация. Кабинетът може да разполага с
апарат за транскраниална магнитна стимулация
(ТМС) с възможност за честота на стимулите
от 0,1 до 30 Hz, с бобина, чиято максимална
сила на изхода е 2Т. Консумативи: спирт, памук,
лепенки, принтер, хартия, електродна паста,
чаршафи за еднократна употреба.
2.1.2. Обем на дейности
Рутинно ЕМГ изследване – регистрация на
мускулната активност в покой и при мускулно
съкращение с иглени електроди и определяне на
парметрите на отведените потенциали; изследване на проводимостта по периферни двигателни
и сетивни нерви чрез електростимулация, тест
репетитивна стимулация при нарушения на
нервно-мускулното предаване; ЕМГ изследване
на стволови рефлекси, флексорен рефлекс, Нрефлекс и F-вълна при проксимална и дистална
стимулация на нерва, изследване на тремор от
мускули антагонисти при симултанен запис на
2 канала с повърхностни електроди, исхемичен
тест; транскраниална и спинална магнитна
стимулация – диагностична, за определяне на
моторен праг.
2.2. Трето ниво
2.2.1. Оборудване
Електромиограф с възможност за к�������
омпютърен количествен ЕМГ анализ на биоелектричната активност, изследване на единично мускулно
влакно, магнитна стимулация – транскраниална
и спинална. Кабинетът може да разполага с
транскраниален магнитен стимулатор за репетитивна стимулация, с възможност за честота
на стимулите от 0,1 до 30 �����������������
Hz���������������
, с бобина, чиято максимална сила на изхода е 2Т и сила
100 – 110 % от МП. Консумативи съгласно 2.1.1.
2.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 2.1.2. Компютърен
количествен електромиографски анализ на
биоелектричната активност, изследване на
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единично мускулно влакно; при възможност
лечебна репетитивна транскраниална магнитна
стимулация.
3. Кабинет по невросонология
3.1. Второ ниво
3.1.1. Оборудване
Пулсов доплеров сонограф, окомплектуван
с 3 сонди (2 Hz, 4 MHz и 8 MHz), записващо
устройство, програма за количествен и спек
трален анализ на сонограмите, устройство за
транскраниално мониториране�������������
(при възможност)��������������������������������������
, принтер, сфигмометър, медицинска кушетка, стол, спешен шкаф (при самостоятелен
кабинет). Консумативи: контактен гел, спирт,
памук, хартия, дискове.
3.1.2. Обем на дейности
Рутинна екстракраниална и транскраниална доплерова сонография за изследване на
магистралните и базалните мозъчни артерии
и вени, количествен и спектрален анализ на
сонограмите, определяне на посока на кръвния
ток и дълбочина на изследване, прилагане на
доплеров офталмичен тест и други компресивни
проби, определяне на процента на артериална
стеноза по скоростния метод, интракраниално
мониториране, интерпретация на резултатите.
3.2. Трето ниво
3.2.1. Оборудване
Комбиниран цветен дуплекс-сонограф (В
сканиране в реално време и пулсова доплерова
сонография с цветен спектрален анализ със или
без мощностна доплерова сонография и М-mode
изобразяване), окомплектуван с 2 фиксирани
или мултичестотни сонди с диапазон 2 – 3,8
MHz и 5 – 12 MHz, програма за автоматично
регистриране на сонографните показатели и
изчисляване на процента на луменна стеноза,
видео, принтер, медицинска кушетка, стол,
сфигмометър, спешен шкаф (при самостоятелен
кабинет). Консумативи: контактен гел, спирт,
памук, хартия, дискове.
3.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 3.1.2, цветно дуплекс-сканиране на магистралните и базалните
мозъчни артерии и вени и някои структури на
мозъчния паренхим (мезенцефалон, силвиева
бразда, трети вентрикул); за екстракраниалните артерии – измерване на съдов лумен
и дебелина на интима-медия комплекс, описание на вида, локализацията и тежестта на
съдовата патология по установени критерии,
изчисляване на процента на луменна стеноза
по морфологичния метод; изобразяване на
вилизиевия кръг и участъци на интракраниална съдова патология (стенози, аневризми,
артерио-венозни малформации, каверноми);
оценка на колатералната циркулация, прилагане
на ехоконтрастни материи за подобряване на
качеството на изображението, изследване на
медикаменти, интерпретация на резултатите.
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3.3. Високотехнологично ниво – при възможност
3.3.1. Оборудване
Всички по т. 3.2.1, мултидиапазонен доплеров сонограф с устройство за транскраниално
мониториране, мултимодален цветен дуплекссонограф с допълнители 4D и/или 16 – 20 MHz
сонди, програма за B-flow или е-flow, 3D/4Dизмерно изобразяване, автоматизирано легло
(tilt-table), монитор на сърдечната честота и
артериалното налягане.
3.3.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 3.2.2, ултразвукова ангиография (B-flow, e-flow), 3/4-измерно
изобразяване на артериалното и венозното
кръвообращение, изследване на мозъчна перфузия и микроциркулация, оценка на големина
и ехогенност на тумори, кисти, хематоми,
дегенерация на базални ганглии; изследване
на периферни мускули и нерви, очен булб
и папили; мониториране на вазомоторна и
ортостатична реактивност, регистриране на
микроемболични сигнали, определяне на
критичното перфузионно налягане, провеждане на сонотромболиза със или без тъканен
рекомбинантен плазминогенен активатор;
ултразвукова невронавигация пре-, интра- и
постоперативно.
4. Кабинет за изследване на автономната
нервна система
4.1. Трето ниво
4.1.1. Оборудване
Медицинска кушетка и/или специализирано легло за автоматична промяна на позицията на тялото (tilt table); сфигмометър,
монитор или мониторна система за неинвазивно регистриране на сърдечна честота,
артериално налягане, ЕКГ, дихателна честота,
концентрация на CO 2 в издишван въздух или
сатурация на CO 2 и О 2 , мускулна активност;
по възможност термограф. Има компютър и
софтуерна програма за спектрален анализ на
вариабилността на сърдечната честота и/или
софтуерна програма за спектрален анализ
на компонентите на кожна перфузия. Кожен
термометър, динамометър, манометър за тест
на Валсалва, ваничка за студена вода, микроскоп, стол, спешен шкаф (при самостоятелен
кабинет). Консумативи: контактен гел, течен
парафин (кедрово масло), спирт, памук, хартия, дискове. Резултатите се съхраняват на
хартиен и/или електронен носител.
4.1.2. Обем на дейности
Изследване на кардиоваскуларни автономни тестове (активен и/или пасивен ортостатичен, дълбоко дишане, Валсалва, изометричен,
студов, динамичен) чрез измерване или мониториране на сърдечна честота и артериално
налягане; вариабилност на сърдечна честота
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и артериално налягане при покой и след
функционални стимули. Термометрия, капиляроскопия на нокътна гънка при възможност.
4.2. Високотехнологично ниво – при възможност
4.2.1. Оборудване
Всички по т. 4.1.1, лазерен доплеров флоуметър, транскраниален доплеров сонограф
и електроенцефалограф, софтуерна програма
за крос-спектрален анализ, барорецепторна
чувствителност и оценка на мозъчната авторегулация.
4.2.2. Обем дейности
Всички по т. 4.1.2, лазерна доплерова флуометрия, ортостатичен тест с мониториране
на мозъчната авторегулация и/или мозъчната
електрична активност; спектрален и кросспектрален анализ на отведените биосигнали.
5. Кабинет по невроотология
5.1. Трето ниво
5.1.1. Оборудване
Кабинетът е с маркировка на пода за статокинетични тестове. Оборудван е с очила на
Frantzel или Bartels, отоскоп (ушен спекулум),
нистагмограф, спринцовка за калоричен тест,
при възможност калориметър, вращателен
стол и стабилограф. Консумативи: електроди,
спирт, памук, абразивна паста, хартия, дискове.
5.1.2. Обем на дейности
В кабинета се осъществява изследване за
спонтанен нистагъм, погледен тест, очедвигателни тестове, позиционни и позициониращи
тестове, разклащане на главата, калоричен
тест, статокинетични проби, при възможност
ротационен тест и стабилография.
6. Кабинет по невроофталмология
6.1. Трето ниво
6.1.1. Оборудване
Кабинетът е оборудван със стандартна
зрителна таблица или проектор на оптотипи,
набор от диоптрични стъкла, офталмоскоп,
биомикроскоп (шпалт-лампа), периметър тип
Голдман и/или автоматизиран компютърен
периметър, екзофталмометър, тонометър, при
възможност електроокулограф или видеоокулограф. Консумативи: спирт, памук, хартия,
дискети, мидриатик, дискове.
6.1.2. Обем на дейности
В кабинета се осъществява изследване
на зрителна острота с корекция, изоптерна
кинетична и/или компютъризирана статична
периметрия, офталмоскопия, биомикроскопия, екзофталмометрия, изследване за двойни
образи със свещ и червено стъкло, тонометрия.
7. Кабинет по клинична невропсихология
7.1. Трето ниво
7.1.1. Оборудване
Кабинетът е оборудван с разширен набор
от невропсихологични методики за подробно
изследване на всички когнитивни сфери – психологични тестове и скали за оценка на инте-
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лектуалното и общото когнитивно функциониране, различните паметови процеси и системи,
характеристиките на вниманието, езиковите и
речевите способности, екзекутивните функции,
гнозиса, праксиса, емоционалното състояние,
поведенческите характеристики, личностните
особености и други. Оборудван е и с методи
за провеж дане на терапия/рехабилитация
на когнитивните нарушения по възможност.
Кабинетът се състои от едно или две помещения, звукоизолирани и боядисани в меки
цветове, които са оборудвани с медицинска
кушетка, бюро, маса, столове, компютър,
хронометър. Консумативи: ксероксна хартия,
дискети, дискове.
7.1.2. Обем на дейности
Невропсихологичното изследване включва прилагане на тестови методи, скали и
стандартизирани невропсихологични батерии
за анализ и оценка на всички когнитивни
сфери – общо когнитивно и интелектуално
функциониране, паметови процеси и системи,
характеристики на вниманието, гнозис, праксис, зрително-пространствени, конструктивни, езикови, речеви и екзекутивни функции,
личностни особености, емоционална сфера.
Прави се оценка за наличието, степента и
характеристиката на нарушенията на изследваните психични процеси и системи. Провежда
се подробно невропсихологично изследване
за определяне на специфичния профил на
когнитивните нарушения. Прави се експертна
оценка на ресурсите на пациента. Провежда
се невропсихологична терапия/рехабилитация
по възможност.
8. Кабинет за изследване на разстройствата
на съня
8.1. Трето ниво
8.1.1. Оборудване
Кабинетът е оборудван с полисомнографски
апарат с минимум 8 канала и електроди за
електроенцефалография и полиграфия (електромиография, електроокулография, електрокардиография, кислородна сатурация, дишане
и видеомониториране), апарати за титриране и
обдишване на пациенти с постоянно позитивно
налягане в дихателните пътища (СРАР), по
възможност апарат за дихателна полиграфия,
спешен шкаф. Консумативи: електроди, спирт,
контактен гел, хартия, дискети, дискове.
8.1.2. Обем на дейности
Разстройствата на съня и бодърстването се
обективират посредством полисомнографско
изследване или дихателна полиграфия. При
наличие на сънна апнея се извършва титриране
на налягането и лечение със СРАР.
9. Кабинет за изследване на предизвикани
потенциали
9.1. Трето ниво
9.1.1. Оборудване
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Кабинетът разполага с�����������������
апарат за компютърна обработка на сигналите поне с 2 канала
(най-малко с 4 канала за соматосензорни
предизвикани потенциали), фотостимулатор
(зрителни предизвикани потенциали), слухов
стимулатор (мозъчностволови предизвикани
потенциали), електростимулатор (соматосензорни предизвикани потенциали), повърхностни дискови сребърни хлорирани записващи
електроди с диаметър 4 – 10 мм с контактно
съпротивление под 5000 Om, повърхностни
стимулиращи електроди и заземяващ електрод; стол, медицинска кушетка, стерилизатор за химическа или газова стерилизация.
Консумативи: хартия, принтер, спирт, памук,
електродна паста, чаршафи за еднократна
употреба.
9.1.2. Обем на дейности
Изследването на предизвикани потенциали
включва изследване на зрителни (флаш и шахматна стимулация), мозъчностволови слухови
и соматосензорни предизвикани потенциали.
10. Кабинет по клинична неврогенетика
10.1. Трето ниво
10.1.1.Оборудване
Кабинетът е оборудван с медицинска кушетка, бюро, маса, столове, компютър, принтер,
софтуер за генеалогичен анализ, софтуер за
регистри, консумативи за изолиране на ДНК,
хладилник за замразяване на ДНК и тъкани
при - 80° С, PCR, апаратура за хоризонтална
и вертикална електрофореза. Консумативи:
хартия, дискети, дискове. Апаратурата, обемът
на дейности и консумативите за молекулярнобиологичните изследвания са посочени в медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
10.1.2. Обем на дейности
Неврогенетичното изследване вк лючва
провеждане на клинико-генеалогичен анализ, медико-генетично консултиране, ДНК
екстракция, молекулярно-генетичен анализ.
Създаване и поддържане на служебни регистри на пациенти с наследствени неврологични
заболявания. Създаване и поддържане на ДНК
банки за наследствени неврологични заболявания и генетични предразположения. Обемът
на лабораторните изследвания, необходимата
апаратура и методите на изследване са представени в медицински стандарт „Клинична
лаборатория“.
11. Кабинети в отделение или клиника за
неврорехабилитация от III�����������������
��������������������
ниво������������
: постизометрична релаксация и мануална диагностика
и терапия, екстензия, специфични кинезитерапевтични методи, приложими при детска
церебрална парализа (ДЦП), съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
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Г л а в а

V

ОБЕМ Н А ДЕЙНОСТИ В ЗВЕН АТА ЗА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА НЕВРОЛОГИЧНА ПОМОЩ
1. Извънболнична неврологична помощ
1.1. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по нервни болести неврологът осъществява диагностично уточняване на
заболяването и провежда адекватно лечение,
извършва наблюдение и консултации, дава
експертна оценка за временна нетрудоспособност и изпълнява дейности по здравна
промоция и профилактика.
1.1.1. При спешни неврологични заболявания, ако състоянието позволява, се извършва
необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвания, имащи за задача
да подкрепят диагнозата или да очертаят
диференциално-диагностичните т ърсени я,
след което с максимална спешност пациентът
се насочва към неврологично отделение или
клиника на лечебно заведение за болнична
помощ.
1.1.2. При неспешни и хронични състояния
се извършва диагностично уточняване на заболяването, което включва анамнеза, соматичен
и неврологичен преглед, хематологично и био
химично изследване, диференцирани лабораторни и инструментални изследвания: образни,
електроенцефалография, електромиография,
ултразвукова диагностика (невросонография),
специализирани консултации.
1.1.3. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по нервни болести неврологът осъществява интердисциплинарни
консултации по показания при неврологично
болни със: специалист по образна диагност ика, офта лмолог, ото-рино-ларинголог,
неврохирург, съдов хирург, психиатър, психолог, логопед, спец иа лист по к лини чна
лаборатори я, им у нолог и я, лик воролог и я,
микробиолог, кардиолог, ехографист, педиатър, инфекционист, ендокринолог, гастроентеролог, нефролог, уролог, пулмолог, хематолог,
гинеколог, хирург, специалист по ортопедия
и травматология, генетик, специалист по
физикална и рехабилитационна медицина.
1.1.4. При необходимост пациент ът се
насочва за хоспитализация в неврологична
клиника или отделение на лечебно заведение
за болнична помощ както за по-нататъшно
диагностично уточняване, така и за провеждане на съответно специфично лечение, което
не би могло да се извършва в амбулаторни
условия.
1.2. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по детска неврология
детският невролог осъществява диагностично
уточняване на заболяването и провежда адекватно лечение, извършва наблюдение и консултации, дава експертна оценка за временна
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нетрудоспособност и изпълнява дейности по
здравна промоция и профилактика при деца
от 1 месец до 18 г.
1.2.1. При спешни детски неврологични
заболявания, ако състоянието позволява, се
извършва необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвания, имащи
за задача да подкрепят диагнозата или да
очер та я т диференц иа л но -диа г нос т и чни т е
търсения, след което с максимална спешност
пациентът се насочва към неврологично отделение или клиника на лечебно заведение
за болнична помощ.
1.2.2. При неспешни и хронични състояния
се извършва диагностично уточняване на
заболяването, което включва анамнеза, соматичен и неврологичен преглед, хематологично
и биохимично изследване, диференцирани
лабораторни и инструментални изследвания:
образни, електроенцефалография, електромиография, невросонография, специализирани
консултации.
1.2.3. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по детска неврология
детският невролог осъществява интердисциплинарни консултации по показания при
неврологично болни със: специалист по образна диагностика, офталмолог, специалист
по ушно-носно-гърлени болести, неврохирург,
детски психиатър, психолог, логопед, специалист по клинична лаборатория, имунология,
ликворология, микробиолог, кардиолог,�������
специ������
алист по ултразвукова диагностика, педиатър,
инфекционист, детски ендокринолог, детски
гастроентеролог, детски нефролог, детски
уролог, детски пулмолог, детски хематолог,
детски гинеколог, хирург, специалист по ортопедия и травматология, генетик, специалист
по физикална и рехабилитационна медицина.
1.2.4. При необходимост пациент ът се
насочва за хоспитализация в детската неврологична клиника или отделение на лечебно
заведение за болнична помощ както за понататъшно диагностично уточняване, така
и за провеждане на съответно специфично
лечение, което не би могло да се извършва в
амбулаторни условия.
1.3. В специализирания кабинет по електроенцефалография, електромиография, невросонология, изследване на автономната
нервна система, на предизвикани потенциали,
невроотология, невроофталмология, клинична
невропсихология, клинична неврогенетика се
съществяват високоспециализирани дейности
съгласно глава ІV, а по постизометрична релаксация и мануална диагностика и терапия,
екстензия, специфични кинезитерапевтични
методи, приложими при ДЦП, съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Болнична неврологична помощ
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Диагностичното уточняване и провеждането на специфично лечение на неврологични
заболявания се извършва в неврологични
отделения и клиники на болници за активно
лечение. Долекуването на болни с неврологични заболявания се осъществява в съответни отделения на болници за долекуване
и рехабилитация.
2.1. В неврологичното отделение от І ниво
се осъществява лечение на хронични и след
острата фаза заболявания на периферната и
централната нервна система, без комплицирано протичане и при които не се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и
терапевтични процедури.
2.1.1. Минималният брой на преминалите
пациенти на всеки 10 легла в неврологичното
отделение от І ниво е 380 годишно.
2.2. Обем на диагностични изследвания и
терапевтични процедури в неврологичното
отделение от І ниво:
2.2.1. Лумбална пункция и ликворно изслед ва не с ъгласно мед и ц и нск и с та н дар т
„Клинична лаборатория“.
2.2.2. Обзорна рентгенография на череп,
гръбначен стълб.
2.2.3. Кръвна картина, хемостазни показатели, клинико-химични изследвания, изследване на урина съгласно медицински стандарт
„Клинична лаборатория“.
2.2.4. Електрокардиография.
2.2.5. Обзорна рентгенография на бял дроб
и сърце.
2.2.6. Поставяне на уретрален катетър.
2.2.7. Поставяне на назогастрална сонда и
провеждане на изкуствено хранене през нея.
3. В неврологичното отделение от ІI ниво
се осъществява лечение на остри, обострени
и хронични заболявания на периферната и
централната нервна система, с комплицирано протичане и при които се предполагат
интензивни диагностични и терапевтични
процедури.
3.1. Минималният брой на преминалите
пациенти на всеки 10 легла в неврологичното
отделение от ІI ниво е 380 годишно.
3.2. Обем на диагностични изследвания
и терапевтични процедури в неврологично
отделение и детско неврологично отделение
от ІІ ниво:
3.2.1. Всички дейности по т. 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7.
3.2.2. Компютърна томография на главен
и гръбначен мозък или магнитнорезонансна
томография.
3.3. Специализирани изследвания от ІІ ниво
по електроенцефалография, електромиография, невросонология.
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3.4. Обем на диагностичните и терапевтичните процедури при леглата за интензивно
лечение към неврологичните отделения съгласно медицински стандарт „Анестезиология
и интензивно лечение“.
3.4.1. Осигуряване на съдова линия – периферна и централна венозна линия.
3.4.2. Мониториране на съзнанието, сърдечната дейност, дишането и централното
венозно налягане, мониториране на алкалнокиселинно състояние, кръвни показатели и
обем на диуреза, мониториране (измерване и
изчисляване) на баланс на приети/отделени
течности и нутритивен и енергиен баланс.
3.4.3. Извършване на оро-трахеална интубация и грижа за оро-трахеално интубиран
и трахеостомиран болен.
3.4.4. Провеждане на краткотрайна (до
24 часа) изкуствена белодробна вентилация.
След това болният се превежда в отделение
по анестезиология и интензивно лечение на
съответната болница.
3.4.5. Катетеризиране и дрениране на кухини.
3.4.6 Лекарствена терапия и терапевтични
техники.
3.4.7. Контролът на нозокомиалните инфекции е съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
3.5. Обем на диагностични и терапевтични
процедури при леглата за лечение на мозъчни
инсулти:
3.5.1. Кръвна картина, хемостазни показатели, клинико-химични изследвания.
3.5.2. Електрокардиография.
3.5.3. Рентгенография на бял дроб и сърце.
3.5.4. Екстракраниална и транскраниална
доплерова сонография.
3.5.5. Компютърна томография на главен
и гръбначен мозък или магнитнорезонансна
томография.
3.5.6. Осигуряване на консултации с интернист и/или кардиолог и ендокринолог, които
са на разположение в болницата за активно
лечение. При болни с мозъчни кръвоизливи
се осъществява при възможност консултация
с неврохирург.
3.5.7. Лекарствена терапия и терапевтични техники. Извършване на тромболиза при
исхемични мозъчни инсулти.
3.5.8. При нарушени или застрашени от
разстройство витални функции болният се
насочва към болница за активно лечение, в
която има легла за интензивно лечение или
отделение по анестезиология и интензивно
лечение.
4. В неврологичната клиника от ІІI ниво
се осъществява лечение на остри, обострени
и хронични заболявания на периферната и
централната нервна система, с комплицирано
протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични
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процедури. В детските неврологични клиники
или отделения се осъществява лечебна, диагностична и консултативна дейност на деца на
възраст от 1 месец до 18 г. с вродени, генетични
и придобити заболявания на централната и
периферната нервна система (вродени мозъчни
аномалии, възпалителни, автоимунни, съдови,
метаболитни, дегенеративни, наследствени,
епилепсия, умствена изостаналост и др.).
4.1. Минималният брой на преминалите
пациенти на всеки 10 легла в неврологичната
клиника от ІІI ниво е 380 годишно.
4.2. В неврологичната клиника от ІІІ ниво
се осъществяват и консултативна и експертна
неврологична дейност; обучение и подготовка
на специалисти по нервни болести; научна
дейност (клинична, експериментална и клинично-приложна) в областта на неврологията
и интердисциплинарните профили и клинично
изпитване на медикаменти и апаратура.
4.3. Обем на диагностични изследвания и
терапевтични процедури в неврологична клиника и детска неврологична клиника от ІІІ ниво.
4.3.1. Всички дейности по т. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7.
4.3.2. Компютърна томография на главен
и гръбначен мозък или магнитнорезонансна
томография.
4.3.3. Ангиография (конвенционална и/или
компютъртомографска и/или магнитнорезонансна) на мозъчни артерии при необходимост.
4.3.4. Радиоизитопно изследване на мозъчен
кръвен ток и неврорецептори при мозъчносъдови и дегенеративни неврологични заболявания
при необходимост.
4.4. Профилираният клиничен контингент
на отделенията за интензивно лечение към
неврологична клиника са пациенти с тежки неврологични заболявания (полирадикулоневрит
Гилен-Баре, остри възпалителни заболявания
на нервната система, изискващи интензивно
лечение, миастенни кризи, остри мозъчни инсулти, коматозни състояния, епилептичен статус, мозъчни тумори и други) с нарушени или
застрашени от разстройство витални функции
(дишане, съзнание и др.).
4.4.1. Обем на диагностичните и терапевтичните процедури в специализираните отделения
за интензивно лечение към неврологичните
клиники или отделения съгласно медицински
стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
4.4.1.1. Осигуряване на съдова линия – периферна и централна венозна линия.
4.4.1.2. Мониториране на съзнанието, сърдечната дейност, дишането и централното венозно
налягане, мониториране на алкално-киселинно
състояние, кръвни показатели и обем на диуреза,
мониториране (измерване и изчисляване) на
баланс на приети/отделени течности и нутритивен и енергиен баланс.
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4.4.1.3. Извършване на оро-трахеална интубация и грижа за оро-трахеално интубиран и
трахеостомиран болен.
4.4.1.4. Провеждане на продължителна изкуствена белодробна вентилация (в неврологичната клиника за неограничен период от време).
4.4.1.5. Катетеризиране и дрениране на
кухини.
4.4.1.6. Лекарствена терапия и терапевтични
техники.
4.4.1.7. Контролът на нозокомиалните инфекции е съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
4.5. Профилираният клиничен контингент
на отделенията или на леглата за лечение на
остри мозъчни инсулти са пациенти с остри
исхемични и хеморагични мозъчни инсулти.
4.5.1. Обем на диагностични и терапевтични
процедури в отделенията за лечение на мозъчни инсулти:
4.5.1.1. Процедурите по т. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.
4.5.1.2. Екстракраниална и транскраниална
доплерова сонография или цветно дуплекссканиране.
4.5.1.3. Компютърна томография или магнитнорезонансна томография на главен мозък
и/или ангиография по т. 4.3.3.
4.5.1.4. Осигуряване на консултации с интернист и/или кардиолог, ендокринолог, при
възможност с неврохирург и съдов хирург,
които са на разположение в болницата за активно лечение.
4.5.1.5. Лекарствена терапия и терапевтични техники. Извършване на тромболиза при
исхемични мозъчни инсулти.
4.5.1.6. При нарушени или застрашени от
разстройство витални функции болният се
превежда в интензивно отделение към неврологичната клиника или в отделение/клиника
по анестезиология и интензивно лечение към
болницата за активно лечение.
4.6. В профилираното отделение по неврорехабилитация клиничният контингент са
пациентите със заболявания на централната и
периферната нервна система.
4.6.1. Обемът на диагностичната и терапевтичната дейност в профилираното отделение
или клиника за неврорехабилитация е съгласно
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
4.7. Обем на диагностичните дейности в
специализираните кабинети при неврологична
клиника или детска неврологична клиника по
електроенцефалография, електромиография,
невросонология, изследване на автономната
нервна система, невроотологично, невроофталмологично и невропсихологично изследване,
изследване на предизвикани потенциали, разстройства на съня, неврогенетично изследване
съгласно глава ІV.
4.7.1. В неврологична клиника с отделение за
интензивно лечение електроенцефалографското
изследване включва регистрация на електро-
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енцефалография от най-малко 21 електрода,
компютърен електроенцефалографски анализ – честотен анализ, мозъчна картография, видеоелектроенцефалография, полисомнография.
4.8. В кабинетите за социално значими неврологични заболявания към неврологичните
клиники се създава служебен регистър на
пациентите със съответното заболяване и се
извършват наблюдение и консултации, както
и дейности по промоция и профилактика.
4.9. В детския неврологичен кабинет към
детската неврологична клиника или отделение
се извършват консултации, диагностициране и
проследяване на пациентите с неврологични
заболявания от 1 месец до 18 г.
4.10. Обемът на дейности в специализираните кабинети за постизометрична релаксация
и мануална диагностика и терапия, екстензия,
специфични кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП, е съгласно медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
4.11. В неврологичната клиника или отделение неврологът осъществява интердисциплинарни консултации по показания при
неврологично болни със: специалист по образна диагностика, офталмолог, специалист
по ушно-носно-гърлени болести, неврохирург,
съдов хирург, психиатър, психолог, логопед,
специалист по клинична лаборатория, имунология, ликворология, микробиолог, кардиолог,
педиатър, инфекционист, ендокринолог, гастро
ентеролог, нефролог, уролог, пулмолог, хематолог, гинеколог, хирург, специалист по ортопедия
и травматология, специалист по медицинска
генетика, по физикална и рехабилитационна
медицина, патоморфолог.
4.11.1. В детската неврологична клиника
или отделение детският невролог осъществява
интердисциплинарни консултации по показания
при неврологично болните деца със: специалист
по образна диагностика, офталмолог, специалист
по ушно-носно-гърлени болести, неврохирург,
детски психиатър, психолог, логопед, специалист по клинична лаборатория, имунология,
ликворология, микробиолог, детски кардиолог,
педиатър, инфекционист, детски ендокринолог,
детски гастроентеролог, детски нефролог, детски
уролог, детски пулмолог, детски хематолог, детски гинеколог, хирург, специалист по ортопедия
и травматология, специалист по медицинска
генетика, по физикална и рехабилитационна
медицина, патоморфолог.
Г л а в а

V І

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЗВЕНАТА
ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА НЕВРОЛОГИЧНА ПОМОЩ
1. Насочване на пациент с неврологично
заболяване
1.1. Лекарят с придобита специалност по
нервни болести в амбулатория за специализирана извънболнична неврологична помощ
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насочва пациента за хоспитализация в неврологично отделение или клиника от І, ІІ
и ІІІ ниво в зависимост от вида и обема на
необходимите диагностични и терапевтични
процедури.
1.2. Лекарят/лекарите с придобита специалност „Нервни болести“ от неврологично
отделение от І ниво могат да насочат пациента
с неврологично заболяване към неврологично отделение или клиника от ІІ и ІІІ ниво в
зависимост от вида и обема на необходимите
диагностични и терапевтични процедури.
1.3. Лекарят/лекарите с придобита специалност по нервни болести от неврологични
отделения или клиники от І, ІІ и ІІІ ниво в
болници за активно лечение могат да насочат
пациентите с уточнена диагноза и лечение
към неврологични отделения на болници за
долекуване и рехабилитация.
1.4. Лекарите от екипите за спешна медицинска помощ насочват болните с мозъчни
инсулти за спешна хоспитализация към болници
за активно лечение, в които има отделения или
легла за лечение на мозъчни инсулти, с цел
провеждане на бърза и адекватна диагностика
и лечение.
1.5. При настъпило нарушение на виталните
функции пациентите с неврологични заболявания в отделения или клиники от І, ІІ и ІІІ
ниво се насочват към отделение за интензивно
лечение или отделение по анестезиология и
интензивно лечение на болниците за активно
лечение.
2. Права и задължения на пациента
2.1. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по нервни болести пациентът с неврологично заболяване подписва
информирано съгласие, след като се запознава
с всички етапи на диагностичния и лечебния
процес. В детския неврологичен кабинет родителят или законният представител на детето
подписва информирано съгласие, след като се
запознава с всички етапи на диагностичния и
лечебния процес.
2.2. В спец иа лизи рани т е кабинет и по
електроенцефалография, електромиография,
невросонология, изследване на автономната
нервна система, невроотология, невроофталмология, клинична неврогенетика и клинична
невропсихология пациентът с неврологично
заболяване дава писмено своето информирано съгласие за провеждане на съответното
изследване след подробно разясняване от
лекар на необходимостта и ползата от него,
на приноса му за диагнозата и за определяне
на лечебното поведение.
2.3. Пациентът е длъжен да спазва необходимите изисквания за провеждане на изследването.
2.4. В лечебното заведение за болнична
помощ пациентът с неврологично заболяване
има право да бъде подробно запознат с всички
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етапи от диагнозата и лечението си. Той дава
писмено своето информирано съгласие за
провеждане на диагностичните изследвания и
на терапевтичните процедури след подробно
разясняване от лекар на необходимостта и
ползата от тях, както и на риска от усложнения
при спазване изискванията на чл. 87, 88 и 89
от Закона за здравето.
2.4.1. Децата с неврологични заболявания
са представени от техните родители или други
упълномощени лица, които се запознават с диагнозата, лечението. Родителят/упълномощеното
лице или друг законен представител на болното
дете дава писмено своето информирано съгласие
за провеждане на диагностичните изследвания
и на терапевтичните процедури след подробно
разясняване от лекар на необходимостта и ползата от тях, както и на риска от усложнения
при спазване изискванията на чл. 87, 88 и 89
от Закона за здравето.
3. Организацията на работата в неврологичните отделения или клиники се подчинява на
изискванията на общия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на болничното
заведение, в което се намират.
4. Качество на неврологичната помощ
Качеството на диагностично-лечебния процес
в специалността „Нервни болести“ се постига
чрез осигуряване на продължителна, комплексна и координирана неврологична помощ, на
съвременна и точна диагноза на отделните
нозологични единици, прилагане на конвенционални и съвременни методи на изследване
и провеждане на лечение, базирано на найсъвременните достижения и възможности на
медицинската наука.
4.1. Качеството на неврологичната помощ
в амбулаториите за специализирана медицинска помощ се осигурява чрез своевременна
първична и вторична профилактика, ефикасна
и ефективна диагностично-лечебна дейност,
наблюдение и диспансеризация.
4.2. Качеството на неврологичната помощ
в кабинетите за високоспециализирани неврологични дейности се осигурява чрез ефикасна
и ефективна диагностично-лечебна дейност
и висока професионална квалификация на
персонала.
4.3. Качеството на неврологичната помощ
в неврологичните клиники или отделения,
детските неврологични клиники или отделения
се обуславя от:
4.3.1. Висока професионална квалификация
на персонала.
4.3.2. Ефикасна и ефективна диагностична
дейност и медикаментозно лечение съгласно
утвърдените алгоритми за отделните нозологични единици.
4.3.3. Съвпадение на амбулаторната, стационарната и патологоанатомичната диагноза.
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4.3.4. Грижи за болния и преценка на риска
от провежданите диагностични и терапевтични
процедури.
4.3.5. Контрол на асептиката и антисептиката.
4.3.6. Контрол на вътреболничните инфекции.
4.3.7. Редукция на смъртността: в първите 24
часа; от основното заболяване, от усложнения
или съчетани причини за смъртта.
Осъществява се чрез система за управление
на качеството и сертифициране по международно утвърдени стандарти за качество.
5. Защита на медицинските и немедицинските
специалисти в звената за неврологична помощ
5.1. Специфичността на неврологичните заболявания определя специфичните условия на
работа и професионалния риск за работещите
в областта на неврологията.
5.2. Защитата на специалистите в неврологичните звена се осъществява чрез:
5.2.1. Подобряване на условията на работа.
5.2.2. Здравна профилактика на персонала.
5.2.3. Юридическа защита на персонала.
6568

Наредба за допълнение на Наредба № 34 от
2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български
граждани за заболявания, извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и
95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г.,
бр. 24 от 2009 г. и бр. 7 и 21 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Заплащането на дейностите по
извършване на перитонеа лна диа лиза се
осигурява със средства от републиканския
бюджет по ред и методика, определени от
министъра на здравеопазването.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А.-М. Борисова
6581

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 23
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-механизатор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 623020 „Техник-механизатор“ от област на
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образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление „Горско
стопанство“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 623020 „Техник-механизатор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация за специалност 6230201 „Механизация на
горското стопанство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 623020 „Техник-механизатор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Техник-механизатор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Техник-механизатор“
Професионално направление:
623

Горско стопанство

Наименование на професията:
623020

Техник-механизатор

Специалност:

Степен на професионална квалификация

6230201 Механизация на Трета
горското стопанство
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-механизатор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото
минимално образователно равнище за ученици
е завършен седми клас или завършено основно
образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техникмеханизатор“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е
завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията „Техник-механизатор“, по която
желае да се обучава, не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда
и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в табл. 1.
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Таблица 1

Професионални компетенции

Описание на
трудовите
дейности
(задачи)

Предмети и средства
на труда

1

2

1. Ра б о т и с
машини, съоръжения и инструменти за
предварителна подготовка
на площите и
за почвообработка.

Машини, съоръжения
и инструменти за предварителна подготовка
на площите и за почвообработка:
Машини за изкореняване и отстраняване на
пънове: зъбни изкоренители; плугови изкоренители – риголвачи;
багерни зъбни изкорени тели; ро тац ионни
машини за отстраняване на пънове.
Машини за терасиране на наклонени тер ен и – у н и в ер с а л н и
бул дозери; т ераси ри
от булдозерен тип; роторен терасир.
Машини и съоръжения
за основна обработка
на площите – лемежни
плугове; навесни системи и навесни плугове; разрохвачи.
Машини и съоръжения
за подравняване и повърхностно разчистване на площите – култиватори; зъбни брани и влачки; дискови
оръдия; почвообработващи валяци; почвообрабо т ващ и фрези;
лехообразуватели.
Ръчни инструменти.
Горива и смазочни материали.
Техническа и технологична документация.
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

3

4

5

Специалност 6230201 „Механизация на горското стопанство‘‘
Характерните особености
на горите в България;
Основните природни фактори, характеризиращи
горскостопанските площи – наклон на терена,
почвени и к лиматични
условия, форма и размер
на площите, сезонен характер на процесите;
Тех н и ческ и т е хара к т е ристики на машините и
съоръжени ята за предварителна подготовка на
площите и за почвообработка;
Устройството и принципа
на работа на машините
и съоръженията за предварителна подготовка на
площите и за почвообработка;
Условията, при които е целесъобразно прилагането
на съответните машини,
оръдия и инструменти;
Видовете механична обработка на почвата;
Технологията на работа;
Теглително съпротивление на машините;
Специфично съпротивление на почвата;
Значението на изграждането на изкопно-насипни
тераси;
Изискванията и правилата за направа на тераси;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машинно-тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни
технологични схеми за:
изкореняване на пънове;
терасиране; основна и допълнителна обработка на
почвата;
Комплектуване и производствена експлоатация
на машинно-тракторния
парк (определяне на производителност, разходи на
гориво и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Подготовка на машините
за работа;
Присъединяване на прикачните и навесните машини към тракторите;
Регулиране на машините
и оръдията за работа;
Организиране на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк
(техническо обслужване,
ремонти, поддръжка);
Приемане и предаване на
обекти;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и йерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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2 . Ра б о т и с
машини, съо р ъ ж ен и я и
инстру менти
за бране и
доби ва не на
горски семена, плодове и
резници.

Машини и съоръжения за:
Събиране на плодове
и семена;
Добиване на семена и
резници;
Почистване и сортиране на семена.
Инструменти и средства за:
Изкачване и катерене;
Бране и събиране на
семена и плодове;
Разделяне на семената
по размер;
Нарязване на резници.
Су ровини и материали:
Плодове, семена и резници.
Техническа и технологична документация;
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

Значението на семесъбирането;
Сроковете и начините за
добиване на семена от иглолистни и широколистни
видове;
Видовете машини и съоръжения и тяхното приложение;
Устройството и принципа
на работа на машините
и съоръженията за бране
и добиване на горски семена, плодове и резници;
Видовете и принципите
на действие на шишаркосушилните;
Процесите на шишаркосушене;
Начините за разделяне на
семената от примесите;
Средствата за разделяне
на семената по размер;
Системите и организацията на техническата експлоатация на съоръженията и машините за добиване на семена и резници
(техническо обслужване,
ремонти, поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Комплектуване и производствена експлоатация
на съоръженията и машините за добиване на
семена и резници (определяне на производителност,
разходи на гориво и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Регулиране на машините
и съоръженията за работа;
Използване на немеханизирани и механизирани
средства за изкачване;
Организиране на техническата експлоатация на
съоръженията и машините за добиване на семена
и р е зн и ц и – ш и шарко сушилни, обезкрилителни апарати, машини за
почистване и сортиране
на семената, резникорезачки и пр. (техническо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Приема не и п реда ва не
на добитите материали
съгласно съответните изисквания;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.

3. Ра б о т и с
машини за
сеене.

Сеялки;
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали;
Семена;
Техническа и технологична документация;
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

К ласификацията на сеялките;
Видовете посеви;
Изиск ва н и я т а к ъм с е ялките;
Общо т о ус т ройс т во на
сеялките;
Технологията на работа;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машинно-тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни
тех нологични схеми за
посев;
Комплектуване и производствена експлоатация
на машинно-тракторния
парк (определяне на производителност, разходи на
гориво и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Подготовка на сеялките
за работа;
Регулиране на сеялките
за определена норма на
посев;
Регулиране на машините
и оръдията за работа;
Организиране на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк
(техническо обслужване,
ремонти, поддръжка);
Приемане и предаване на
обекти;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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4. Ра б о т и с
машини, съо р ъ ж ен и я и
инстру менти
за изваждане
на фиданки и
за садене на
фиданки и
резници.

Машини и съоръжения:
Почвени свредели;
Машини за изваждане
на фиданки;
Горски садилни машини – за залесяване и за
пикиране;
Ръчни инструменти;
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали;
Фиданки;
Техническа и технологична документация;
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

Класификацията и изискванията към машините и
съоръженията за садене и
изваждане на фиданките;
Видовете почвени свредели и тяхното устройство;
Общото устройство на машините и съоръженията
за садене и изваждане на
фиданките;
Технологията на работа;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машинно-тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни технологични карти
и схеми за изваждане на
фиданки и за садене на
фиданки и резници;
Комплектуване и производствена експлоатация
на машинно-тракторния
парк (определяне на производителност, разходи на
гориво и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Агрегатиране на тракторните свредели;
Подготовка и начин на работа на горските садилни
машини;
Работа с машините и съоръженията за пикиране;
Подготовка и начин на
работа на машините и
съоръженията за садене
на резници;
Работа с различните видове машини и съоръжения за изваждане на
фиданки – за изваждане
на семенни фиданки, на
едроразмерни фиданки и
на дръвчета с почва около
корените;
Регулиране на работното
положение на скобите за
подкопаване на фиданките;
Регулиране на машините
и съоръженията за работа;
Организиране на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк
(техническо обслужване,
ремонти, поддръжка);
Приемане и предаване на
обекти;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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5. Р а б о т и с
машини и
апарати за
растителна
защита.

Машини и апарати:
Пръскачки;
Напрашвачки;
Аерозолни апарати;
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали;
Препарати за растителна защита.
Техническа и технологична документация.
Пред па зн и с редс т ва
и специална работна
екипировка.

Мерките за растителна
защита – предпазни и изтребителни;
Препаратите за растителна защита;
Общо т о ус т ройс т во на
машините и апаратите за
растителна защита;
Предназначението и класификацията на машините и апаратите за растителна защита;
Технологията на работа;
Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и
апаратите за растителна
защита (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Комплектуване и производствена експлоатация
на машините и апаратите за растителна защита
(определяне на производителност, разходи на гориво
и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Работа с различни видове хербициди и отровни
вещества;
Образуване на аерозоли;
Регулиране на машините
и апаратите за определена
разходна норма – регулиране на дебита и скоростта
на движение на машините;
Организиране на техническата експлоатация на
машините и апаратите за
растителна защита (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.

6 . Ра б о т и с
машини и
инсталации
за напояване.

Машини и инста лации:
Дъждовални машини;
Дъждовални инсталации.
Техническа и технологична документация.

К ласифи к а ц и я т а и ус тройството на дъждовалната техника;
Видовете напояване;
Технологията на работа;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машините и инсталациите за
на поя ва не (т ех н и ческо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни
тех нологични схеми за
напояване;
Комплектуване и производствена експлоатация
на машините и инсталациите за напояване (определяне на производителност,
разходни норми и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Регулиране на машините
и оръдията за работа;
Организиране на техническата експлоатация на
машините и инсталациите
за напояване (тех ническо обслужване, ремонти,
поддръжка);
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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7. Извършва
сеч и първична обработка
на дървените
материали.

Инструменти:
Брадви;
Цапини;
Лостове-обръщачи;
Клещи;
Триони;
Клинове;
Клупи;
Ролетки.

Процеса на рязане;
Видовете рязане;
Устройството и параметрите на елементарния
резец;
Силата, мощността и специфичното съпротивление при елементарното
рязане;
Факторите, от които зависи специфичното съпротивление при рязане;
Стандартите за облите
дървени материали и дървата за огрев;
Видовете триони;
Дървесните видове, подлежащи на белене;
Цепенето на дървесината;
Силовото рязане;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на инструментите;
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Разпознаване на дървесните видове;
Разпознаване и измерване
на недостатъците на дървесината;
Прилагане на различните
видове рязане в дърводобива;
Кубиране и сортиментиране на различните видове
дървени материали;
Експлоатация и техническо обслужване на инструментите;
Приемане и предаване на
обекти;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.

8 . Ра б о т и с
мех а н и зи ран и д ърводо бивни инструменти.

Механизирани дърводобивни инструменти:
Моторни верижни триони;
Моторни дискови триони (храсторези).
Инструменти, уреди,
апарати и машини за:
Заточване и изравняване на зъбите;
Изравняване на ограничителите на подаването;
Кон т рол но -измервателни уреди.
Спомагателни инструменти:
Брадви;
Цапини;
Клинове;
Лостове-обръщачи.
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали.
Техническа и технологична документация.
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

Видовете моторни трион и – п р ед н а з н ачен ие,
класификация и основни
конструктивни особености;
Устройството на моторните триони – двигател,
предавателен механизъм,
режещ апарат и техните
основни части;
Обозначаването на границите на сечището;
Техниката и технологията
за поваляне на стоящи
дървета;
Технологията и правилата за безопасна работа с
моторните триони;
Машините, апаратите и
съоръженията за заточване на трионите;
Кон т ролно-измервателните уреди за определяне
точност та на извършен и т е р аб о т и п ри подготовката на режещите
инструменти;
Приложението на спомагателните инструменти;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на механизираните дърводобивни
и нс т ру мен т и (т ех н и ческо обслужване, ремонти,
поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни
технологични планове на
сеч;
Производствена експлоатация на механизираните
дърводобивни инструменти;
Организаци я и предвари телна подготовка на
сечището;
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Разпознаване на маркировката – гранични и друг и знаци в лесосечни я
фонд;
Разпределяне на сечищните ивици между секачните
бригади;
Ра зч и та не на т ех н и ческите характеристики на
моторните триони;
Подготовка на моторните
триони за работа;
Регулиране на машините
и оръдията за работа;
Използване на спомагателните инструменти;
Изпълнение на технологичните операции с моторни триони при стриктно
спазване на правилата за
работа с тях;
О р г а н и з и р а н е н а т е хническата експлоатация
на механизираните дърводобивни инструменти
(техническо обслужване,
ремонти, поддръжка);
Приемане и предаване на
обекти;
Работа с моторни триони;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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9. Р а б о т и с

Машини и съоръжения

Видовете агрегатни дър-

Производствена експло-

Отговорност, ста-

д ърв одо би в -

за първична обработка

водобивни машини;

атация на машините за

рат ел но с т и а к у-

ни машини и

на д ървен и т е мат е -

Видовете машини за кас-

поваляне на дървета;

ратност;

съоръжения.

риали:

трене и тяхното прило-

Производствена експлоа-

Съобразителност;

Машини за поваляне

жение;

тация на машините и съ-

Самообладание;

на дървета – агрегат-

Устройството и принципа

оръженията за първична

Последователност

ни дърводобивни ма-

на действие на машините

обработка на дървените

в действията;

шини;

за кастрене – стационар-

материали (определяне на

Бърза и точна пре-

Машини за кастрене;

ни и подвижни;

производителност, разхо-

ценка и реакция;

Машини за белене;

Видовете машини за беле-

ди на гориво и др.);

Умения за работа

Машини за цепене.

не и тяхното приложение;

Организиране на произ-

в екип и єерархи-

Су ровини и матери-

Устройството и принципа

водствения процес;

ческа подчиненост;

али:

на действие на машините

Обучение и подготовка на

Спазване на трудо-

Горива и смазочни ма-

за белене;

работниците по дейности;

вата и технологич-

териали.

Видовете машини за цепе-

Работа с машини за кас-

ната дисциплина;

Техническа и техноло-

не и тяхното приложение;

трене;

Поемане на отго-

гична документация.

Устройството и принципа

Работа с машини за бе-

ворност за работата

С пец и а л н а р аб о т н а

на действие на машините

лене – роторни и дискови

на други лица.

екипировка.

за цепене;

коробелещи машини;

Технологията на работа;

Работа с машини за це-

Системите и организа-

пене;

ц и я та на тех ни ческата

Регулиране на машините

експлоатация на маши-

и оръдията за работа;

ните и съоръжени ята

Организиране на техни-

за първична обработка

ческата експлоатация на

на дървените материали

машините и съоръжения-

(техническо обслужване,

та за първична обработка

ремонти, поддръжка);

на дървените материали

Изискванията за здраво-

(техническо обслужване,

словни и безопасни усло-

ремонт, поддръжка);

вия на труд;

Приемане и предаване на

Системите за отчитане и

обекти;

заплащане на труда.

О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.
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10. Работи с
д ърв одо би в ни машини и
съоръжени я
за извозване
на дървените
материали.

Машини и съоръжения
за извозване на дървените материали от
сечищата до горските
складове:
Трактори за извозване
на дървени материали;
Въжени линии и системи за извозване на дървени материали – стационарни и мобилни
(тракторни).
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали.
Техническа и технологична документация.
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

Предназначението и класификацията на тракторите;
Видовете трактори за извозване на дървени материали;
Уст ройството, технологичното оборудване и видовете конст ру к ции на
трактори за извозване на
дървени материали;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машините и съоръженията за
извозване на дървените
материа ли (тех ни ческо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Видовете въжени линии
и системи за извозване
на дървени материали и
тяхното приложение;
Устройството и принципа
на действие на въжените
линии и системи;
Обслужването на въжените линии и системи;
Задвижващите устройства
при въжените линии и
системи;
Подвижния състав на въжените линии и системи;
Технологията на работа;
Горскопътната мрежа;
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Разработване, разчитане
и прилагане на различни
технологични карти, планове и схеми за извозване
на дървените материали;
Определяне технологията
на извозване;
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Комплектуване и производствена експлоатация
на тракторите;
Организиране на техническата експлоатация на
тракторите (техническо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Регулиране на тракторите
за работа;
Управление и работа с
трактори;
Транспортиране на дървените материали с трактори;
Комплектуване и производствена експлоатация
на въжените линии (определяне на производителност, разходни норми
и др.);
Ра зч и та не на т ех н и ческите характеристики на
въжените линии;
Ра зч и та не на т ех н и ческите характеристики на
лебедките;
Разчитане на схемите на
въжените линии;
Построяване на въжените
линии на терена;
Организиране на техническата експлоатация на
въжените линии (техническо обслужване, ремонти,
поддръжка);
Определяне на необходимия брой работници за
обслужване на въжените
линии;
Транспортиране на дървените материали с въжени
линии;
Приемане и предаване на
обекти;
Опазване на горския фонд;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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11. Раб о т и
с машини и
съоръжени я
за т оварене,
разтоварване
и рампиране
на дървените
материали.

Машини и съоръжения
за товарене, разтоварване и рампиране на
дървените материали:
Кранове;
Челюстни товарачи;
Транспортьори.
Су ровини и материали:
Горива и смазочни материали.
Техническа и технологична документация.
С пец и а л н а р аб о т н а
екипировка.

Видовете кранове: тракторни и автомобилни;
Устройството и конструктивните особености на
различните видове кранове;
Принципа на действие и
приложението на различните видове кранове;
Техническите характеристики на крановете;
Видовете челюстни товарачи;
Устройството, принципа
на действие и приложението на челюстните товарачи;
Тех н и ческ и т е хара к т е ристики на челюстните
товарачи;
Видовете транспортьори;
Устройството, принципа
на действие и приложението на транспортьорите;
Системите и организац и я та на тех ни ческата
експлоатация на машините и съоръженията за
товарене, разтоварване и
рампиране на дървените
материа ли (тех ни ческо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Комплектуване и производствена експлоатация
на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране
на дървените материали
(определяне на производителност, разходи на гориво
и др.);
Организиране на производствения процес;
Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Разчитане на техническите характеристики на машините и съоръженията за
товарене, разтоварване и
рампиране на дървените
материали;
Организиране на техническата експлоатация на машините и съоръженията за
товарене, разтоварване и
рампиране на дървените
мат ериа л и (т ех н и ческо
о б с л у ж в а н е, р е м о н т и ,
поддръжка);
Регулиране на машините
за работа;
Стабилизиране на машините и съоръженията за
товарене, разтоварване и
рампиране на дървените
материали при работа и
проверка за тяхната устойчивост (стабилизиране
в зависимост от вида на
машините и съоръженията чрез: обтяжки, опорни
с таби л изат ори, шаси т о
на основния автомобил;
монтиране на различни
ме с т а върх у т ра к т ора;
противотежести);
Работа с кранове;
Приемане и предаване на
обекти;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.

12 . По зн а в а
и прилага
правилата
за пожарна
безопасност
и борба с пожарите.

Машини:
Трактори;
Булдозери;
Плугове;
Триони.
Ръчни инструменти

Видовете, формата и инт ензивност та на пожарите;
Тактиката, методите (преки и косвени) и средствата
за гасене на пожарите;
Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Системите за отчитане и
заплащане на труда.

Обучение и подготовка на
работниците по дейности;
Разпознаване характера
на пожара и неговите особености;
Ориентиране в пожарната
ситуация;
Организиране на хората
при борба с пожарите;
Прилагане на различните методи и средства за
гасене;
О п а зв а не н а око л н ат а
среда;
Спазване на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд;
Оказване на долекарска
помощ.

Отговорност, старат ел но с т и а к уратност;
Съобразителност;
Самообладание;
Последователност
в действията;
Бърза и точна преценка и реакция;
Умения за работа
в екип и єерархическа подчиненост;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Поемане на отговорност за работата
на други лица.
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2.2. Тенденции в развитието на професионално
направление „Горско стопанство“
Опазването, възстановяването и увеличаването
на горския фонд придобиват все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб.
Ролята на заетите в професионално направление
„Горско стопанство“, както и изискванията към
тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални
проблеми и предизвикателства.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните
програми за развитие на горското стопанство
съществува увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-механизатор“, могат да се явят на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
от категория Ткт при спазване на изискванията
на Закона за движение по пътищата и Наредба
№ 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и
съобщенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторни превозни средства и
условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техникмеханизатор“, могат да се явят на изпити за
придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с трактори и горска техника при
спазване на изискванията на Наредба № 12 от
2009 г. на министъра на земеделието и храните
за условията и реда за придобиване и отнемане
на правоспособност за работа със земеделска и
горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-механизатор“, могат да упражняват частна лесовъдска
практика и да извършват дейности в горите при
условията на Наредба № 1 от 2008 г. за реда и
критериите за регистрация за упражняване на
частна лесовъдска практика и за извършване на
дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г.,
Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № РД-011114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082 от
30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната
политика лицата, придобили трета степен на
професионална квалификация по професията
„Техник-механизатор“, могат да заемат длъжностите 3115-3014 Техник-механик, механизация
на горското стопанство, 6141-1001 Горски пазач,
6141-1002 Горски работник, 6141-1003 Горски
работник, сезонен, 6141-1004 Дървар, 6141-1005
Залесител, 6141-1006 Извозвач, дървен материал,
6141-1007 Лесозащитник, 6141-1008 Маркировач,
лесофонд и дървен материал, 6141-1009 Работник, обработка на трупи, 6141-1010 Работник,
отглеждане на горски култури, 6141-1011 Резач,
горски дървен материал, 6141-1012 Резач, греди
и пръти, 6141-1013 Резач, траверси, 6141-1014
Секач, 6141-1015 Товарач, трупи и друг дървен
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материал, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техникмеханизатор“ обучаваният може да продължи
обучението си за придобиване на квалификация по
друга професия от професионалното направление.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията
„Техник-механизатор“ – трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни
качества за реализация по придобитата специалност в държавните лесничейства, държавните
дивечовъдни станции и дърводобивни фирми.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за без
опасна работа на работното място, не замърсява
с работата си околната среда;
– осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да поставя задачи и да обучава работниците по дейности, да прави отчет за извършената работа;
– познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата в тях;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда; да разбира договорните отношения между
работодател и работник;
– участва при разпределяне на задачите, да
съдейства и търси помощ от членовете на екипа,
да се отнася отговорно при изпълнение на задачата, която му е възложена; да поема управленски
отговорности за работата на други лица;
– разбира своята роля в производството и
да съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си;
– знае общите правила за работа с компютър и
да умее да ползва програмни продукти; да ползва
съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
– осъществява кратка комуникация на чужд
език при изпълнение на служебните задължения.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, единна
за всички професии от професионално направление „Горско стопанство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава технологиите и методите, прилагани
в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на
горите, дърводобива и други ползвания от горите);
– познава и прилага изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за горите, Закона за регистрация
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ДЪРЖАВЕН

и контрол на земеделската и горската техника
и други нормативни документи, свързани със
стопанисването и ползването на горите;
– познава и прилага системите за отчитане и
заплащане на труда;
– познава, съхранява и борави с използваните
в горското стопанство инструменти – в лесокултурната дейност, в дърводобива и др.;
– познава и прилага основните методи и
средства за защита и опазване на горите (в т.ч.
от болести, вредители и горски пожари);
– познава и прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;
– осъществява контрол върху работата на
другите;
– познава и прилага методите за приемане и
предаване на обекти;
– познава и прилага основните изисквания за
опазване на околната среда при осъществяване
на дейностите в горите.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната за
професията „Техник-механизатор“ – трета степен
на професионална квалификация, задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява
качествено дейностите в горското стопанство,
като:
– познава основните дървесни и храстови
видове;
– познава и ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и
други дейности в горите, лов и охрана на горите;
– познава и разграничава таксационните показатели на насажденията с оглед провеждане
на сечите;
– познава недостатъците на дървесината за
определяне на нейното качество и категория;
– познава, съхранява и борави с използваните
инструменти, уреди, машини и съоръжения за
механизация на горскостопанските дейности;
– познава и прилага методите за техническо
обслужване на машините, използвани в горското
стопанство и дърводобива;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините, съоръженията
и инструментите за предварителна подготовка
на площите и за почвообработка;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините, съоръженията
и инструментите за бране и добиване на горски
семена, плодове и резници;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините за сеене;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините, съоръженията
и инструментите за изваждане на фиданки и за
садене на фиданки и резници;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините и апаратите за
растителна защита;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините и инсталациите
за напояване;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

– познава, съхранява и борави с инструментите за сеч и първична обработка на дървените
материали;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с механизираните дърводобивни инструменти;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с дърводобивните машини и
съоръжения за първична обработка на дървените
материали;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с дърводобивните машини и
съоръжения за близък транспорт и извозване на
дървените материали;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и работи с машините и съоръженията
за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали;
– познава и прилага методите и средствата за
пожарна безопасност и борба с пожарите;
– познава и прилага технологията на работа с
различните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горско-стопанските
дейности и правилата за безопасна работа с тях.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се
регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за
придобиване на квалификация по професията
„Техник-механизатор“.
Съдържанието на обучението по професията
„Техник-механизатор“ – трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.
Таблица 2
Съдържание на обучението
Професионални компетенции

Тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва личните предпазни
средства, да знае и прилага основните правила
за безопасна работа на
работното място, да не
замърсява с работата си
околната среда.

Здравословни и безопасни
условия на труд;
Пожарна и аварийна безопасност;
Долекарска помощ;
Опа зва не на окол ната
среда.

2. Да умее да формулира проблеми; да задава
въпроси; да поставя задачи и обучава работниците по дейности; да
прави отчет за извършената работа; да познава
организацията на фирмата и правомощията
на длъжностните лица.

Водене на разговор чрез
различни средства за комуникация;
Предс та вяне в писмен
вид: молба, отчет, заявка;
Устройство и организация
на фирмата.

3. Да познава системите
за заплащане на труда
и спецификациите на
материалите и вложения труд.

Социално осигу ряване,
данъчна система;
Заплащане на труда, трудови норми.
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1

2

1

2

4. Да познава правата
и задълженията си като
у част ник в т ру дови я
процес; да разбира договорните отношения
меж ду работодател и
работник; да се отнася
с чувство за отговорност при изпълнение
на задачата, която му
е възложена; да поема
управленски отговорности за работата на
други лица.

Кодекс на труда;
Длъжностна характеристика;
Икономическа и йерархическа обвързаност на
дейностите във фирмата.

9. Да познава и прилага
разпоредбите на Закона
за гори те, Закона за
регистрация и контрол
на земеделската и горската техника и другите
нормативни документ и , р егл а мен т и р а щ и
дейностите в горите и
опазването на околната
среда.

Но рм ат и вн и док у менти – български и на Европейския съюз;
Закон за горите и правилника за прилагането му;
Закон за регистрация и
контрол на земеделската
и горската техника.
Н ар ед би , и нс т ру к ц и и ,
правилници и други нормативни документи, регламентиращи дейности
те в горите.

5. Да разбира своята
роля в производството
и да съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си.

Нар едби, п ра ви л н и ц и,
предписания за задължителни безопасни условия
на труд, противопожарна охрана (ЗБУТ, ППО),
длъжностни характеристики, структура на фирмата.

6. Да познава основните правила за работа
с компютър и да умее
да ползва програмни
продукти.

Общи правила за работа
с компютър;
Въвеждане, съхраняване и
намиране на информация;
Работа с програмни прод у к т и за създаване на
документи.

7. Д а о с ъ щ е с т в я в а
к рат к а ком у н и к а ц и я
на чужд език на работното място.

Най-често употребявана
лексика – четене на текстове (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указателни надписи
и др.), участие в разговор,
попълване на несложни
информационни справки;
Думи и изрази, свързани с
професионалните задачи
(инструкции, упътвания,
параметри, схеми, описание на работното място
и дейност) – говоримо и
писмено;
Думи и изрази (говоримо
и писмено), свързани с
условията за безопасност
на труда и препоръки за
използването на съответните машини, инструменти и съоръжения.

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Горско стопанство“
8. Да познава технолог и и т е и ме т од и т е,
прилагани в горското
стопанство (в т.ч. за
стопанисване на горите,
дърводобива и другите
ползвания от горите).

Основни понятия, величини и зависимости за
стопанисване на горите,
дърводобива и дру гите
ползвания от горите;
Основн и п ри н ц и п и за
извеждане на сечи;
Разчитане на горски карти, работа с технологична
документация;
Същност на другите ползвания от горите.

10. Да познава и прилага Нормативни документи,
системите за отчитане регламентиращи систеи заплащане на труда. мите за отчитане и заплащане на труда.
11. Да познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти.

Устройство, предназначение и начин на работа с
дърводобивните инструменти;
Устройство, предназначение и начин на работа с
инструменти в лесокултурната дейност.

12. Да познава и прилага основните методи
и средства за защита и
опазване на горите (в
т.ч. от болести, вредители и горски пожари).

Основни методи за борба
с болестите и горските
вредители;
Горски пожари – основни
понятия, причини за възникване, видове, форма
и интензивност на пожарите, тактика, методи и
средства за гасене;
Основни методи за борба
с горските пожари;
Средства за борба с горски
пожари.

13. Да познава и при- Технологии и машини за
лага режимите на сто- дърводобив;
панисване на горите и Лесоползване.
ползване на горските
ресурси – при сечите,
извозването и превоза
на дървения материал
и други ползвания от
горите.
Специфична за професията 623020 „Техникмех анизатор“ за дъ л ж ите лна професиона лна
подготовка
Специалност: 6230201 „Механизация на горското
стопанство“
14. Да познава биологичните особености и
разпознава основните
д ървесни и х растови
видове в нашите гори;
15. Да има общи понятия за растежа и развитието на горско-дървесната растителност;
16. Да познава и разграничава таксационните
показатели на насажденията;

Дендрология;
Рас т еж и ра зви т ие на
горско-дървесната растителност;
Горска таксация;
Основи на лесовъдството;
Лесокултурни дейности;
Лесоустройство;
Геодезия;
Почвознание;
Горски транспорт;
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17. Да познава недостатъците на дървесината
за определяне на нейното качество и категория;
18. Да познава и ползва по предназначение
действащата документация за дърводобив,
лесокултурна и други
дейности и охрана на
горите;
19. Да познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти,
уреди, машини и съоръжения за механизация
на горскостопанските
дейности;
20. Да познава устройството и начините на
експлоатация на тракторите и автомобилите,
използвани в горското
стопанство и дърводобива;
21. Да познава и прилага
технологията на работа
с различните инструменти, уреди, машини
и съоръжения за механизация на горскостопанск ите дейности и
правилата за безопасна
работа с тях;
22. Да познава и прилага методите за техническо обслужване на
машините, използвани
в горското стопанство
и дърводобива.

ДЪРЖАВЕН
Машинни елементи: разглобяеми и неразглобяеми съединения, валове и
оси, лагери, съединители,
различни предавки (зъбни, червячни, ремъчни и
верижни);
Техническо чертане;
Металознание;
Машинознание;
Теглителни и транспортни машини;
Подемни машини;
Устройство, принцип на
действие, експлоатация,
технология на работа и
техническо обслужване
на:
– ма ш и н и т е, с ъор ъженията и инструментите
за предварителна подготовка на площите и за
почвообработка, за бране
и добиване на горски семена, плодове и резници;
– машините за сеене;
– машините, съоръженията и инструментите за
изваждане на фиданки и
за садене на фиданки и
резници;
– машините и апаратите
за растителна защита;
– машините и инсталациите за напояване;
– инструментите за сеч
и п ърви ч на обрабо т ка
на дървените материали;
– механизираните дърводобивни инструменти;
– д ърв одо би вн и т е м ашини и съоръжения – за
първична обработка на
дървените материали, за
близък транспорт и извоз
на дървените материали;
за товарене, разтоварване
и рампиране на дървените
материали;
Прави лно и безопасно
у правление на МПС и
поведение при ПТП.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата
за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При
оценяването се определя степента на постигане
на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво (обучаващите
формулират качествени и количествени критерии
за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 – Обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
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Среден 3 – Обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания.
Добър 4 – Обучаваният разбира и умее да
прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 – Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации.
Отличен 6 – Обучаваният прилага усвоените
знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 – Обучаваният не умее да прилага
усвоени знания при изпълнение на практическо
задание по предварително дадени указания, не
спазва правилата за безопасен труд.
Среден 3 – Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача
в позната ситуация, по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 – Обучаваният умее да осмисли и
изпълни самостоятелно поставена практическа
задача в нови условия, по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 – Обучаваният умее да съставя
план за работа; подбира методи за изпълнение
на поставена практическа задача в нови условия,
спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 – Обучаваният умее да съставя план
за работа; да изпълни поставена практическа задача, да оцени собствената си работа, спазвайки
правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на учебен предмет (модул) е необходимо предварително да се разработи
система за оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират,
че обучаваният е овладял минималните знания
и умения, необходими да продължи обучението
по-нататък и да може да изпълнява служебните
си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
– формула (скала) за изчисляване на оценката
по шестобалната система;
– критерии за оценяване на всяка задача в
теста (изпитването);
– тежест на всяка задача при оформяне на
окончателната оценка;
– тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.1.4. Инструменти за оценяване: тест, практическо задание, устно изпитване, практически
задачи и др., които трябва да се апробират и да
отговарят на ДОИ за системата на оценяване и
ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Техник-механизатор“.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен
на професионална квалификация са два – по
теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни
програми в съответствие с ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Техник-механизатор“ – трета степен на професионална
квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани
като обобщение на подцелите от „Цели на обу-
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чението“. Показателите за оценяване отразяват
степента на постигане на подцелите. Критериите
и показателите за оценяване, както и тежестта
им в общата оценка са представени в табл. 3.
Таблица 3
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1

2

3

1 . Ус в о е н и
знания за различните горскостопански и
д ърводо би вн и
дейности

знани я за основните
дървесни и х растови
видове;
умения за разпознаване
на таксационни показатели;
знания за влиянието на
факторите на средата
върху гората;
знания за видовете отгледни и възобновителни сечи;
зна н и я за доби ва не,
транспортиране и съхраняване на горски семена и плодове;
знания за използваните инструменти, уреди,
ма ш и н и и с ъ ор ъ же н и я з а мех а н из а ц и я
на горскостопанските
дейности;
знания за методите за
техническо обслужване
на машините, използвани в горското стопанство и дърводобива;
знания за стандарти за
дървените материали;
описване на мероприятия в горския разсадник.

70

знания за предпазване
на ж ивота и здравето – своя и на околните;
зна н и я за безопасна
работа на работното
място;
определяне на опасните
ситуации в процеса на
работа и своевременно
реагиране;
знания за начините за
оказване на долекарска
помощ на пост рада л
при трудова злополука;
знания за опазване на
околната среда при изпълнение на конкретна
задача;
знания за ефективно
екологично използване
на горските ресурси;
знания за пожарна безопасност и борба с пожарите.

15

2. Здравословно и безопасно
упра жняване
на изу чаваната професия
и опазване на
околната среда
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1

2

3. Икономически и трудовоправни знания
и умения

знания за спазване на
общите принципи на
трудовото законодателство;
знани я за основните
принципи при формите
и системите на заплащане на труда.

5

4. Умен и я з а
използване на
компют ър и
програмни продукти

общи правила за работа
с компютър;
използване на готови
програмни продукти.

5

5. Умен и я з а
разбиране или
формулиране н а к рат ък
текст на чужд
ези к , свърза н
с и зп ъ л нен ие
на г орскос т о пански и дърводобивни дейности.

степен на владеене на
чужд език;
използване на изрази и
изречения на чужд език.

5

Общо

3

100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани
като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват
степента на постигане на целите. По време на
изпита обучаваните се поставят при еднакви,
предварително известни условия и им се дават
указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1

2

3

1. С па зва не на
правилата за
здравословни и
безопасни услови я на т руд и
опазване на околната среда

избиране и правилно
използване на лични
предпазни средства;
правилно употребяване на предметите
и средствата на труда
по безопасен начин;
разпознаване на опасни ситуации, които
биха могли да възникнат в процеса на
работа, дефиниране и
спазване на предписания за своевременна
реакция;
описване на дейностите за опазване
на околната среда,
свързани с изпитната
задача;
спазване на правилата за пожарна безопасност и борба с
пожарите.

20
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2. Правилен под- преценяване типа и
бор на техноло- вида на необходимото
гично оборудване технологично оборудване за решаване на
изпитната задача.

15

3. С па зва не на
т ех нолог и ч ната
последователност на операциите според изпитната задача

самостоятелно определяне на технологичната последователност за решаване
на задачата;
спазване на технологичната последователност в процеса на
работа.

10

4. К аче с т во на съответствие на всяка
и з п ъ л н е н и е н а завършена операция
изпитната задача с изиск ва н и я та на
съот вет ната тех нология;
съответствие на крайния резултат със зададените параметри.

50

5. С а мо с т оя т е л ен ко н т р о л и
самопроверка на
изпълнението на
изпитната задача

контрол на дейности
те – при избор на инструменти и изпълнение на конкретни
дейности;
кон т р ол на т ех н ическ и те показатели – текущ и на крайния резултат;
оценка на резултатите, вземане на решение и отстраняване
на грешки;
оптимален разчет на
времето за изпълнение на задачата.

5

Общо
100
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-механизатор“ се удостоверява с диплома за завършено
средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-механизатор“ се
удостоверява със свидетелство за професионална
квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети. Обучението по практика се провежда
в учебни работилници, на оборудвани работни
площадки, на учебни полигони или в горския фонд.
Нормативните изисквания към материалната
база са в съответствие с дейностите, които ще
се извършват, с видовете технологични процеси,
с ергономичните, естетичните изисквания и с
методическите указания.
6.1. Учебен кабинет:
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
учебни маси, столове, учебна дъска, технически
средства и аудио-визуална техника (диапроектор,
шрайбпроектор и др.).
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6.1.2. Учебни помагала: учебни табла, филми
и диапозитиви.
6.1.3. Помощно оборудване: тебешир, моливи
за чертане, инструменти, чертожни принадлежности, мостри, макети и др.;
6.2. Учебна работилница и машинен парк
В учебните работилници е необходимо оборудване, осигуряващо извършването на следните
дейности: запознаване с устройството и принципите на действие на всички инструменти, уреди,
съоръжения и машини, посочени в таблица 2;
заточване на режещите инструменти; техническо
обслужване на различните машини и съоръжения.
Машинният парк трябва да разполага с моторни
верижни триони, трактори, набор технологично
оборудване.
6.3. Горски фонд
Необходимо е да бъдат изготвяни точни
графици за практическото обучение по всички
теми по време и местоположение. Графиците се
утвърждават от ръководителя на обучаващата
институция и стриктно се спазва изпълнението
им. При неподходящи метеорологични условия се
допуска промяна в графика с изричното разрешение на ръководителя на обучаващата институция.
За правилното и безопасно протичане на обучението по учебна и производствена практика е
необходимо да се осигурят:
– надежден и безопасен транспорт до съответния горски участък;
– вземане на необходимите мерки за правилно
ориентиране на обучаваните в горския участък с
цел да не се допусне загуба на ориентация;
– място за разполагане на инструментите и
уредите по такъв начин, че работата с тях да
изисква възможно най-малко движения;
– цялостен комплект техническа документация;
– обезпечаване на групата със средства и
медикаменти за долекарска помощ;
– осигуряване на възможности за ефективна
комуникация.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник-механизатор“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Горско стопанство“ от област на
висше образование „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ от Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните и педагогическите знания
и умения.
Преподавателите по практика, осигуряващи
обучението за придобиване на правоспособност
за управление и работа с трактори и горска
техника, трябва да притежават свидетелство за
правоспособност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване „Техникмеханизатор“ – трета степен на професионална
квалификация
– апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
5384
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД 09-616
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители във връзка с чл. 6 и
приложение № ІІІ от Регламент (EO) № 73/2009
на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане
в рамките на Общата селскостопанска политика
и за установяване на някои схеми за подпомагане
на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1782/2003 нареждам:
I. Одобрявам Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние,
като определям следните Национални стандарти:
1. За опазване на почвата от ерозия:
Национален стандарт 1.1. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и
обработваеми площи с размери над минималния
според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП;
0,5 ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 40%
култури със слята повърхност с изключение на
площи за производство на тютюн.
Национален стандарт 1.2. За отглеждане на
земеделски култури се забранява използването
на крайречни площи на разстояние, по-малко
от 5 м от реката.
Национален стандарт 1.3. Задължително е
запазването и поддържането на съществуващите
трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на
споразумения между земеползвателите на даден
физически блок.
2. За запазване на органичното вещество:
Национален стандарт 2.1. На един земеделски
парцел се забранява монокултурно отглеждане за
повече от две поредни години на лен, слънчоглед,
захарно цвекло, грах.
Национален стандарт 2.2. Задължително е
стърнищата от полски култури да се заорават в
почвата за създаване на благоприятни условия
за трансформиране в органично вещество и се
забранява тяхното изгаряне.
3. Запазване на структурата на почвата:
Национален стандарт 3.1. Забранява се използване на земеделска техника в парцели с
преовлажнена почва.
4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:
Национален стандарт 4.1. Земеделски стопани,
ползващи постоянно затревени площи (пасища
и ливади), са длъжни да поддържат минимална
гъстота от 0,15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба

за съответната година – до 15 юли за равнинните
райони и до 15 август за планинските райони,
включени в обхвата на необлагодетелстваните
планински райони.
Национален стандарт 4.2. Задължително е
постоянните пасища и ливади да се почистват
от нежелана храстовидна растителност. Да се
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат (Pteridium aquilinum),
чемерика (Veratrum spp.), ай лан т (A ilanthus
altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина
(Rubus fruticosus).
За земеделски земи (затревени площи) с
висока природна стойност земите, попадащи в
националната екологична мрежа Натура 2000,
и защитените територии в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се
разрешава да се оставят мозаечно разположени
единични или групи дървета храсти, и/или синори
до 25% от общата затревена площ.
Национален стандарт 4.3. Задължително е
да се запазват съществуващите полски граници
(синори) в блока на земеделското стопанство и/
или земеделския парцел.
Национален стандарт 4.4. Задължително е
опазването на земеделски площи в близост до
гори от навлизането на дървесна и храстовидна
растителност в тях.
5. За опазване и управление на използването
на водите:
Национален стандарт 5.1. При използване на
вода за напояване земеделският стопанин трябва
да притежава съответния документ за право на
ползване (разрешително, договор и др.).
II. Националните стандарти са задължителни
за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи,
които ще получават подпомагане по различните
схеми на Общата селскостопанска политика
(ОСП), допълнителните национални плащания
и следните мерки от Програмата за развитие на
селските райони:
1. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони.
2. П ла ща н и я на земеделск и с т опа н и за
природни ограничения в райони, различни от
планинските.
3. Агроекологични плащания.
4. Плащания по Натура 2000 за земи.
5. Плащания по Натура 2000 за гори.
III. Условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние не
отменят задълженията на собствениците или
ползвателите на земеделски земи по Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и други нормативни актове.
IV. Заповедта отменя Заповед № РД-09-990
от 23.12.2009 г. на министъра на земеделието и
храните.
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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-906
от 30 юли 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 19, ал. 7 ЗОП нареждам:
І. Изменям Заповед № РД-16-478 от 31.05.2006 г. (ДВ, бр. 49 от 2006 г. ), както следва:
1. В приложение № 3 „Информация за сключен договор“ се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Раздел „ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата“ се изменя така:
„
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете
само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на
Вашата поръчка)
а) Строителство
Изграждане
Проектиране и изпълнение
Изпълнение с каквито и да
е средства на строителство,
съответстващо на изискванията,
определени от възложителите

б) Доставки

в) Услуги

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от
изброените

Категория услуга №
Съгласни ли сте тази информация
да бъде публикувана? (За поръчки
по категории услуги 17 – 27,
моля, вижте приложение В)
да
не

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
_______________________________________________________________________________________________
код NUTS:

“
1.2. В раздел „IV.1.1) Вид процедура“ след „
Договаряне без обявление“:
1.2.1 на нов ред се добавя:
„
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в
букви к) и л) от приложение Г)“;
1.2.2. накрая думите „Основания за избора на процедура на договаряне без обявление: моля, попълнете приложение Г“ се заменят с „Основания за възлагане на поръчка без предварително публикуване
на обявление: моля, попълнете приложение Г“.
1.3. В раздел „ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка“, преди „
Други предишни публикации“, на нов ред се добавя:
„
Обявление за доброволна прозрачност ex ante
Номер на обявлението в РОП/ОВ: /S - от // (дд/мм/гггг)“.
1.4. В раздел „V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР“:
1.4.1. Под заглавието „СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР“ след „Договор №: “ на същия ред се добавя
„Обособена позиция №: “.
1.4.2. Раздел V.1 се изменя така:
„
V.1) Дата на сключване на договора
Дата на решението за възлагане на поръчката

// (дд/мм/гггг)
// (дд/мм/гггг)

1.5. Приложение Г „Информация за сключен договор“ се изменя така:
„ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА
ОБЯВЛЕНИЕ
Моля, изложете тук основанията за възлагане на поръчката без предварително публикуване на обявление.
Те трябва да съответстват на приложимите разпоредби от ЗОП.

“
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Основания за избор на процедура на договаряне без обявление
а) Няма подадени оферти или подадените не отговарят на предварително обявените
условия от
възложителя:
- открита процедура,
- ограничена процедура.
б) Стоките, предмет на доставката, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или
развойна дейност.
в) Строителството/доставките/услугите могат да бъдат възложени само на определен участник поради
причини, които са:
- технически,
- художествени,
- свързани със защитата на изключителни права.
г)Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.
д)Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.
е)Възлагат се нови строителство/услуги, които са повторение на съществуващи строителство/услуги и
които са възложени в съответствие с условията, указани в ЗОП.
ж) Поръчка за услуга, възложена на класирания на първо място участник или на един от класираните
в конкурса за проект.
з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.
и) За доставки на стоки при благоприятни условия:
- от доставчик, който окончателно прекратява своята дейност,
- от търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност, споразумение с кредиторите или
сходна процедура
й) Всички подадени оферти при открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог не
отговарят на предварително обявените от възложителя условия или са неприемливи. В договарянето са
включени само тези участници, които са удовлетворили критериите за подбор.
Други основания за възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка
к) предмет на поръчката са услугите, посочени в приложение № 3 към ЗОП.
л) Поръчката не попада в приложното поле на ЗОП.

В случай, че сте попълнили горната таблица, в следващото поле обяснете по ясен и разбираем начин
защо считате, че възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за обществена
поръчка е законосъобразно, като посочите съответните факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие с приложимата нормативна база (максимум 500 думи).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“
2. В приложение № 6 „Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП“ се
правят следните изменения и допълнения:
2.1. Раздел „ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата“ се изменя така:

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

„
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет
на Вашата поръчка).
а) Строителство
Изграждане
Проектиране и изпълнение
Изпълнение с каквито и да
е средства на строителство,
съответстващо на изискванията,
определени от възложителите

б) Доставки
Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на
изплащане
Комбинация от
изброените

в) Услуги
Категория услуга

№ 

Съгласни ли сте тази информация да
бъде публикувана? (за поръчки по
категории услуги 17 – 27, моля, вижте
приложение В)
да
не

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
__________________________________________________________________________________
код NUTS:


“
2.2. В раздел „IV.1.1) Вид процедура“ след „
Договаряне без обявление“:
2.2.1. на нов ред се добавя :
„
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в
букви к) и л) от приложение Г)“;
2.2.2. накрая думите „Основания за избор на процедура на договаряне без обявление: моля, попълнете приложение Г“ се заменят с „Основания за възлагане на поръчка без предварително публикуване
на обявление: моля, попълнете приложение Г“.
2.3. В раздел „IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка“:
2.3.1 под „
Обявление за система за предварителен подбор“ се добавя:
„
Опростено обявление за динамична система за доставки (ДСД)“;
2.3.2. преди „
Други предишни публикации“ на нов ред се добавя:
„
Обявление за доброволна прозрачност ex ante
Номер на обявлението в РОП/ОВ: /S - от // (дд/мм/гггг)“.
2.4. В раздел „V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР“ се правят следните изменения:
2.4.1. В раздел „V.1) Сключване и стойност на договора“ след „Договор №: “ на същия ред се
добавя „Обособена позиция №: “.
2.4.2. Раздел V.1.1) се изменя така:
„
V.1.1) Дата на сключване на договора:
Дата на решението за възлагане на поръчката:

// (дд/мм/гггг)
// (дд/мм/гггг)

“
2.4.3.В раздел „V.2) Сключване и стойност на договора – задължителна информация, която не е предназначена за публикуване“ след „Договор №: “ на същия ред се добавя „Обособена позиция №: “
2.5. Приложение Г „Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП“ се
изменя така:
„ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП
ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА
ОБЯВЛЕНИЕ
Моля, изложете тук основанията за възлагане на поръчката без предварително публикуване на
обявление. Тези основания трябва да съответстват на приложимите разпоредби от ЗОП.

С Т Р.
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Основания за избор на процедура на договаряне без обявление
а) Няма подадени оферти или подадените не отговарят на предварително обявените условия от
възложителя:
- открита процедура,
- ограничена процедура,
- процедура на договаряне с обявление.
б) Предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност.
в) Строителството/доставките/услугите могат да бъдат възложени само на определен участник поради
причини, които са:
– технически,
– художествени,
– свързани със защитата на изключителни права.
г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.
д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.
е)Възлагат се нови строителство/услуги, които са повторение на съществуващи строителство/услуги
и които са възложени в съответствие с условията, указани в ЗОП.
ж) Поръчка за услуга, възложена на класирания на първо място участник или на един от класираните
в конкурса за проект.
з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.
и) За доставки на стоки при благоприятни условия:
– от доставчик, който окончателно прекратява своята дейност,
– от търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност, споразумение с кредиторите
или сходна процедура.
й) За поръчки, които ще бъдат възложени въз основа на рамково споразумение в съответствие със
ЗОП.
Други основания за възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка
к) Предмет на поръчката са услугите, посочени в приложение № 3 от ЗОП.
л) Поръчката не попада в приложното поле на ЗОП.
В случай, че сте попълнили горната таблица, в следващото поле обяснете по ясен и разбираем начин
защо считате, че възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за обществена
поръчка е законосъобразно, като посочите съответните факти и когато е уместно, правните заключения
в съответствие с приложимата нормативна база (максимум 500 думи).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“
ІІ. Считано от влизане в сила на тази заповед за публикуване на образец на „Обявление за доброволна прозрачност“ в случаите на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2
ЗОП при обществени поръчки със стойности по чл. 14, ал. 1 ЗОП възложителите трябва да използват
образеца, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления
в рамките на процедурите за възлагане на общ ествени поръчки в съответствие с директиви 89/665/
ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета (ОВ, L 313/3 от 28 ноември 2009 г.).
ІІІ. Навсякъде в приложенията, утвърдени със Заповед № РД-16-478 от 31.05.2006 г. (ДВ., бр. 49 от
2006 г. ), думите „Министерство на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
6667

Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 70
от 30 юни 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Св. Никола“,
разположена в землищата на с. Петрич, община
Златица, Софийска област, и с. Поибрене, община
Панагюрище, област Пазарджик
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от
Закона за подземните богатства и протоколно
решение на Министерския съвет от 12 май
2010 г. разрешавам:
1. „Метан транс комерс“ – ЕООД, София,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 131486170, със седалище
и адрес на управление София 1505, район „Подуяне“, ж. к. Сухата река, бл. 219А, вх. А, ет. 10,
ап. 222, да извършва за своя сметка дейности
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Св. Никола“,
разположена в землищата на с. Петрич, община
Златица, Софийска област, и с. Поибрене, община
Панагюрище, област Пазарджик.
2. Обект на разрешението е площ „Св. Никола“ с размер 12,45 кв.км, индивидуализирана с
граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 6 в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Метан
транс комерс“ – ЕООД, София, за срок 2 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта
на цялостния работен проект с предмета и целите на опазване на защитени зони „Средна гора“,
официален код BG0001389 за опазване на дивата
флора и фауна, и „Средна гора“, официален код
BG0002054 за опазване на дивите птици, по реда
на Наредбата за условията и реда за извършване
на оценката за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони, приета
с ПМС № 201 от 2007 г.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
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Приложение
Списък на координатите на граничните точки
на площ „Св. Никола“ в координатна система
1970 г.
№

Y

X

1

8553000

4594000

2

8554432

4593976

3

8554410

4592429

4

8555991

4592376

5

8556000

4589000

6

8553000

4589000
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РАЗРЕШЕНИЕ № 71
от 30 юни 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Боговина“, разположена в
землищата на с. Рашково, с. Радотина, с. Краево,
с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, Ботевград
и с. Гурково, община Ботевград, Софийска област
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от
Закона за подземните богатства и протоколно
решение на Министерския съвет от 2 юни 2010 г.
разрешавам:
1. „Мизия Минерал“ – ЕООД, София, вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 175075998, със седалище и
адрес на управление София 1527, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 17, да извършва за
своя сметка дейности по търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в
площ „Боговина“, разположена в землищата на
с. Рашково, с. Радотина, с. Краево, с. Новачене,
с. Скравена, с. Трудовец, Ботевград и с. Гурково,
община Ботевград, Софийска област.
2. Обект на разрешението е площ „Боговина“ с
размер 40,8 кв. км, индивидуализирана с граници,
определени с координатите на точки с номера от
1 до 36 в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Мизия
минерал“ – ЕООД, София, за срок 2 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта на
цялостния работен проект с предмета и целите на
опазване на защитени зони „Бебреш“, официален
код BG0000374, и „Искърски пролом – Ржана“,
официален код BG0001042, по реда на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценката
за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони, приета с ПМС
№ 201 от 2007 г.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
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6. Видовете и обемите на геологопроучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Боговина“ в координатна система 1970 г.

ВЕСТНИК
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30

4635244

8528176

31

4634782

8527804

32

4635193

8522442

33

4636496

8522218

34

4636495

8521829

35

4635703

8521809

36

4635303

8520900

6351

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

№

X

Y

1

4635446

8518998

2

4637117

8520173

3

4637133

8524564

4

4636469

8523400

5

4635748

8523715

6

4636180

8525028

7

4636801

8525041

8

4636857

8525671

9

4637137

8525708

10

4637159

8531953

11

4634137

8535940

12

4633509

8535872

13

4633054

8537368

14

4631880

8538918

15

4629337

8538832

16

4631177

8535909

17

4632631

8535682

18

4633343

8534986

19

4631528

8533829

20

4630817

8532594

21

4632955

8531801

22

4634722

8534380

23

4636757

8531846

24

4636003

8532056

25

4635124

8531507

26

4635447

8530751

27

4634607

8530093

28

4634682

8529113

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
и протоколно решение на Министерския съвет
№ 21 от 2 юни 2010 г. разрешавам на „Карачомаков“ – ЕООД, Ивайловград, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 548
от 25.11.2005 г. по ф. д. № 1099/2005 г., том 29,
стр. 22, в Хасковския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление Ивайловград, ул. Осми
март 3, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Гичита“, разположена в
землището на с. Покрован, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,23 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.

29

4635131

8529173

6352

РАЗРЕШЕНИЕ № 736
от 17 юни 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Гичита“, разположена в землището на с. Покрован,
община Ивайловград, област Хасково

Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 741
от 14 юли 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Манастир“, разположена в района на с. Добрина, с. Житница
и с. Манастир, община Провадия, област Варна
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 25 от 30 юни 2010 г.
разрешавам на „Солвей България“ – А Д, гр.
Девня – титуляр на разрешението, вписано в
търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 103176741, със седалище и адрес
на управление гр. Девня 9160, Промишлена зона,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Манастир“, разположена в района на с. Добрина,
с. Житница и с. Манастир, община Провадия,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 30 месеца.
2. Размерът на площта е 49,9 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките
в координатна система 1970 г., към договора за
търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсенето и проучването, както правата и
задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
Министър: Н. Караджова
6413
РАЗРЕШЕНИЕ № 742
от 14 юли 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Хайдушки
камък“, разположена на територията на община
Трекляно, област Кюстендил
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
и протоколно решение на Министерския съвет
№ 25 от 30 юни 2010 г. разрешавам на „Алфа
Микс“ – ЕООД, София, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 131228145, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, бул.
Цар Борис III, бл. 74 – 76, вх. А, ет. 5, ап. 13, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ

ВЕСТНИК
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„Хайдушки камък“, разположена на територията
на община Трекляно, област Кюстендил, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
6414

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 439-ИП
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
„СИИ Секюритиз“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, бул.
Цариградско шосе 135, издаден въз основа на
Решение № 258-ИП от 20.11.2002 г., Решение
№ 152-ИП от 10.03.2005 г. и Решение № 328-ИП
от 10.05.2006 г. на КФН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
6464

Председател: Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-41
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Сушина, община Върбица,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.09.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
6511
ЗАПОВЕД № РД-18-42
от 6 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на к. к. Цигов чарк/язовир
„Батак“ – кадастрални райони 503, 505 и 506 в
землището на гр. Батак, община Батак, и кадастрални райони 13, 14 и 15 в землището на гр.
Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.VІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
6512
ЗАПОВЕД № РД-18-43
от 6 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на местността Дъното – кадастрален
район 504 в землището на гр. Батак, община
Батак, и кадастрален район 11 в землището на
с. Дорково, община Ракитово, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 04.VІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
6513
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6514

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-45
от 9 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на район „Оборище“, Столична
община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.V.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6515

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-46
от 13 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Джебел, община Джебел,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.VІІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6516

ЗАПОВЕД № РД-18-44
от 9 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Велики Преслав, община
Велики Преслав, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.11.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

БРОЙ 63

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-47
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Завоя и с. Дружинци, община
Кирково, област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.VІІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6517

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-48
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кирково, община Кирково,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.08.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6518

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-49
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Домище, община Кирково,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.VІІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6519

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-50
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Лозенградци, община Кирково,
област Кърджали.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.VІІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6520

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-51
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на ж.к Овча купел 1, ж. к. Овча
купел 2 и кв. Овча купел, район „Овча купел“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 30.ІV.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
6521

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 333
от 28 юни 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 2 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Променя т. 1 на Решение № 844 от 9.11.2006 г.
на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 4 от
2007 г.), като определя метод за извършване на
приватизация чрез публичен търг с явно наддаване
за обект: спортен комплекс (стадион), гр. Бухово,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с АОС № 168 от 18.03.1997 г.
с право на собственост върху УПИ-669 с площ
30 000 кв. м.
2. Променя т. 1 на Решение № 200 от 22.03.2007 г.
на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 34 от
2007 г.), като определя метод за извършване на
приватизация чрез публичен търг с явно наддаване за обект: спортен комплекс (спортна зала),
гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с АОС № 168 от
18.03.1997 г. с право на собственост върху УПИ
II с площ 6200 кв. м.
6531

Председател: А. Иванов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 334
от 28 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: УПИ I-306,
кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АОС № 2273 от 17.08.2007 г. с право на
собственост върху УПИ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
6532

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 370
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: помещение
към трафопост, ж. к. Младост 1, между бл. 81 и
82, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“, с АОС № 280 от 17.02.1998 г.,
със съответното право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
6534

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 371
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
променя т. 1 на свое Решение № 673 от 29.10.2009 г.
(ДВ, бр. 94 от 2009 г.) в частта относно обект:
магазин № 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, с АОС № 1626 от 17.06.2009 г., като
определя вместо „публично оповестен конкурс“
метод за извършване на приватизация на обекта
„чрез публичен търг с явно наддаване“.
6535

Председател: А. Иванов

ВЕСТНИК

БРОЙ 63
РЕШЕНИЕ № 372
от 8 юли 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
помещение(кафе), м. Студентски град, бл. 5 (ниско
тяло), общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“, с АОС № 340 от 3.02.1999 г.;
гараж № 2, м. Студентски град, бл. 5 (ниско тяло),
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, с АОС № 340 от 3.02.1999 г.; гараж
№ 3, м. Студентски град, бл. 5 (ниско тяло), общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, с АОС № 340 от 3.02.1999 г., със
съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Председател: А. Иванов
6536
РЕШЕНИЕ № 449
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение
към трафопост, ж.к. Стрелбище, ул. Червена
роза и ул. Златни врата, срещу бл. 95, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, с АОС № 1304 от 22.08.2007 г.; търговско
помещение № 1 (козметичен и бръснаро-фризьорски салон) от Битов комбинат, ж.к. Дървеница,
ул. Софийско поле 1 – 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, с АОС
№ 368 от 2.04.1999 г.; търговско помещение № 2
(ресторант-пицария) от Битов комбинат, ж.к.
Дървеница, ул. Софийско поле 1 – 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, с АОС № 368 от 2.04.1999 г.; търговско
помещение № 3 (ателие за обувни услуги) от
Битов комбинат, ж.к. Дървеница, ул. Софийско
поле 1 – 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, с АОС № 368 от
2.04.1999 г., със съответното им право на строеж.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
6533

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1185
от 14 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 № 384 от 11.06.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. „Славейков“ 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (УПИ VIII-5), ж. к. Люлин, ул. Майски
ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, заедно с право на собственост
върху терен (УПИ).
2. Начална цена – 130 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 000 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 по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.09.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
6537

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1186
от 14 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 № 707 от 19.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 5.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
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помещение в трафопост, ж.к. Левски В, до бл. 1
(север), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 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 1.10.2010 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6538
РЕШЕНИЕ № 1187
от 14 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 № 323 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 6.10.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
техническо помещение № 4, ж. к. Зона Б-5-3,
бл. 25, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 22 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 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 4.10.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6539
РЕШЕНИЕ № 1220
от 28 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 № 448 от 25.06.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ж.к. Зона Б-5, бл. 3, обособена част от капитала
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, на
територията на район „Възраждане“, 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 8.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6540
РЕШЕНИЕ № 1221
от 28 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 № 385 от 11.06.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.10.2010 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба-2, до
бл. 413, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
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4. Депозитът за участие – 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 по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.10.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. 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.
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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6541

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-51
от 15 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 22.06.2010 г. одобрявам плана на новообразуваните имоти на м.
Митков мост, землище на с. Черноморец, община
Созопол, в частта на поземлен имот № 103, от
който се образува нов имот с № 101 с площ 251 м 2
и граници, отразени в помощния план. В регистъра на новообразуваните имоти имот № 101 се
записва на Парашкев Ганчев Хрусанов съгласно
Решение № 367 от 15.04.2010 г. на Бургаския административен съд и Решение № 2788 от 1993 г.
на Общинска служба „Земеделие“ – Созопол.
Новообразуван имот № 103 остава с площ 620 м 2
и в регистъра се записва на Тома Димитров Пеев
съгласно Решение №ІV-39 от 20.03.2006 г. на БОС.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от съобщаването на заповедта в „Държавен
вестник“.
6244

Областен управител: К. Гребенаров

ЗАПОВЕД № РД-09-63
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 135 и чл. 129, ал. 3 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ и искане входящ № 6905-21 от 16.07.2010 г. на „Фрапорт
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, издадено
разрешение № 6905-21 от 3.05.2010 г. от областния
управител на област Бургас за изработване на
комплексен проект за инвестиционна инициатива
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и съгласие от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(изходящ № 40-06-31 от 24.06.2010 г.) нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за обект
„Летище – Бургас“, одобрено със Заповед № РД09-07 от 26.01.2010 г. на областен управител на
област Бургас, на кв. 1, 2, 3, 4 и 13, състоящо се
в следното:
Квартали 3 и 13 се заличават. Заличават се
УПИ I от кв. 2 и УПИ III от кв. 4.
Променят се границите на УПИ VI от кв. 1,
като към него преминават УПИ I от кв. 2, УПИ
I от кв. 3 и УПИ III от кв. 4.
Заличените УПИ I, II и III от кв. 13 преминават към кв. 1 и стават с номера Х, XI и XII.
Проектната улица между кв. 1 и 13 се урегулира в нов УПИ с № ХIII в кв. 1.
Отпада уличната регулация при осови точки
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 и 20.
С промяната на плана за регулация не се
променя отреждането на имотите.
Неразделна част от заповедта е графично отразеното със зелен цвят в три части изменение
на ПУП – ПР в мащаб 1:1000.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
6542

Областен управител: К. Гребенаров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-209
от 21 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност „Панорама – І,
ІІ, ІІІ“, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистрите към тях, както следва:
В изпълнение на решение № 555 от 14.04.2008 г.
по адм.д. № 2389/2007 на Административния
съд – Варна, влязло в сила на 14.05.2008 г., НИ 4
става с площ 755 кв.м, а собствеността се записва
на Гавраил Петров Йосифов съгласно н.а. № 65,
том ХІІІ, дело 6291 от 21.04.1994 г. и н.а. № 190,
том ХVІ, дело 7787 от 17.05.1994 г.
Проектът за ПНИ е изложен в Община Аксаково, дирекция „Устройство на територията“,
ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
6290

Областен управител: Д. Симеонов

ЗАПОВЕД № РД-10-7706-215
от 28 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
за земи, предоставени за ползване на граждани
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на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание местност Кочмар („Възраждане“ І – VІ
м.р.), част от КР 505, землище Варна, община
Варна, област Варна, който е изложен в район
„Младост“, община Варна.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
6465

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1007
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4 , чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите и свое решение № 894/22.04.2010 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема начална цена в размер 150 000 лв.
за продажба на: „Една HDPE тръба с диаметър
40 мм и с дължина 17 717 метра, представляваща част от обща подземна телекомуникационна
мрежа на територията на гр. Велико Търново,
изпълнена въз основа на разрешения за строеж
№ 338 от 29.05.2007 г., 330 от 23.05.2008 г., 482 от
21.07.2008 г., 206 от 29.04.2009 г. и 488 от 29.09.2009 г.
на главния архитект на града, заедно с право на
ползване на сервитутна ивица на изградената
мрежа върху общинска земя“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
с ДДС.
2. Определя начин за продажба – търг с явно
наддаване, при стъпка в размер 15 000 лв. над
определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договор за продажба. Определя цена за продажба на
комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, в сградата на общината
по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 761452, на
Общинската агенция за приватизация, BIC код
SOMB BGSF. Тръжната документация се получава
от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на общината след
представяне на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер
50 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинска агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
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начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да се
заплати в български левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинска агенция
за приватизация, при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка по установения от закона
ред и взетите решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга, при
същите условия.
6429

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1008
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите, решения
№ 283 от 17.07.2008 г. и 948 от 20.05.2010 г. и във
връзка с решения № 488 от 19.02.2009 г. и 820 от
18.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, и извършено вписване в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 30 на сто приетата с решение
№ 948 от 20.05.2010 г. на ВТОбС начална цена за
продажба на обект „Бетонов център“, представляващ „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4
с площ 4748 кв.м, заедно с построените в него:
едноетажна сграда – ск лад с идентификатор
10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м; едноетажна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.3 и
ЗП 35 кв.м; масивна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м; едноетажна
сграда – склад, с идентификатор 10447.505.4.5 и
ЗП 11 кв.м; паянтова сграда с идентификатор
10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м“ – обособена част от
„Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново, и
определя за същия нова начална цена в размер
305 294 лв. без ДДС. Сделката се облага с ДДС.
2. За обекта, посочен в т. 1, да се проведе търг
с явно наддаване при стъпка в размер 30 000 лв.
над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на общината.
4. Утвърж дава тръжната документация и
договор за продажба на обекта. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, в
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сградата на общината по сметка № BG93 SOMB
9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за
участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер
90 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01, на Общинска агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. При заявено желание
от страна на купувача плащането може да бъде
разсрочено при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена;
издължаване на остатъка – в срок до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни 3- или 6-месечни вноски; при закъснение
от графика за плащане върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10); при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да прекрати договора,
без да дължи връщане на получените суми; за
периода до окончателното изплащане имотът се
ипотекира в полза на продавача.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената цена
и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация, при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на
документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения
от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
за обекта да се проведе 14 дни след датата на
търга, при същите условия.
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Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1009
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 946
от 20.05.2010 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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1. Приема начална цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Поземлен
имот с идентификатор № 00583.501.141 по КК и КР
на с. Арбанаси, одобрен със Заповед № РД-18-39 от
18.03.2008 г. на началника на АГКК, с предназначение – „за друг обществен обект, комплекс“, целият
с площ 1718 кв.м, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори 00583.501.147, 00583.501.296,
00583.501.9530, 00583. 501.140,00583.501.139, за който
имот съгласно решение № 859 от 26.09.2002 г. на
ВТОбС и Заповед № РД 02-14-456/1999 г. на кмета на Община Велико Търново е отреден УПИ
ХІ-141 – „за обществено и делово обслужване“, в
стр. кв. 44, с уредени регулационни отношения
и приложена улична регулация заедно с построените в този имот: масивна двуетажна сграда, с
идентификатор 00583.501.141.1 съгласно КККР на
с. Арбанаси, община Велико Търново, със застроена площ 205 кв.м и едноетажна сграда (навес и
склад към него), с идентификатор 00583.501.141.2
съгласно КККР на с. Арбанаси, община Велико
Търново, със застроена площ 56 кв.м“ – 506
900 лв. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на обекта – търг
с явно наддаване, при стъпка на наддаване в
размер 50 600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация в
размер на 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, в
сградата на общината по сметка № BG93 SOMB
9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за
участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга за обекта
кандидатите следва да внесат депозит в размер
170 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинска агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. При заявено желание
от страна на купувача плащането може да бъде
разсрочено при следните условия: начална вноска
не по-малка от 30 на сто от определената цена;
издължаване на остатъка в срок до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни 3- или 6-месечни вноски; при закъснение
от графика за плащане върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10); при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да прекрати договора,
без да дължи връщане на получените суми; за
периода до окончателното изплащане имотът се
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ипотекира в полза на продавача. Дължимата сума
заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена/началната вноска
и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация, при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга, при
същите условия.
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Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 621
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският
съвет – гр. Г. Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2010 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
магазин в жилищен блок на ул. Хан Крум 5 със
съответните идеални части от общите части на
сградата, намираща се в УПИ VІІ – за ЖС в кв.
229 по плана на Горна Оряховица.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
магазин в жилищен блок на ул. Хан Крум 5 със
съответните идеални части от общите части на
сградата, намиращ се в УПИ VІІ – за ЖС в кв.
229 по плана на Горна Оряховица.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обект – магазин в жилищен блок на
ул. Хан Крум 5 със съответните идеални части от общите части на сградата, намиращ се в
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УПИ VІІ – за ЖС в кв. 229 по плана на Горна
Оряховица, чрез пряко договаряне в съответствие
с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Долни чифлик до Административния съд – Варна.

Председател: Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 855
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, както и приложените В и К и ел. схеми
за захранване на ПИ 041053 от КВС на с. Васил
Левски, м. Топраклъка.
Проектът предвиж да за ПИ 041053 да се
образува УПИ 041053 – за ресторант-градина в
местността „Топраклъка“ – с. Васил Левски, и
застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията
(устройствена зона Пп).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

6250

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 70
от 21 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Девин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна на уличната регулация и отреждането на УПИ Х от
здравен дом за жилищно строителство, кв. 121,
и промяна на уличната регулация в кв. 122 по
ПУП на гр. Девин, кв. Настан, както следва:
1.1. Промяна на регулацията и отреждането на
УПИ Х от здравен дом за жилищно строителство,
кв. 121 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан.
1.2. Промяна на уличната регулация от о.т.
1006 до о.т. 1008, във връзка с което се изменя
регулацията на УПИ VІІ-257, УПИ VІІІ-255 и УПИ
ХІ-263 в кв. 121 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан.
1.3. Промяна на уличната регулация от о.т.
1017 до о.т. 1028, във връзка с което се променя
регулацията на УПИ ІV-254, кв. 121, и на УПИ
І-252 и УПИ VІІ-252, 253 в кв. 122 по ПУП на гр.
Девин, кв. Настан.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Девин до Административния съд – Смолян.
Председател: К. Каров
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ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 591
от 18 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
ПУП – парцеларен план на: довеждащ колектор
∅ 90, който осъществява връзката между КПС,
с. Горен чифлик, в ПИ 187675 до ПСОВ, в ПИ
026034, с. Горен чифлик, с дължина 1682,32 м,
довеждащ колектор ∅ 140, който осъществява
връзката между КПС, с. Горен чифлик, в ПИ
028051 до ПСОВ в ПИ 026034, с. Горен чифлик, с
дължина 1065,102 м и довеждащ колектор ∅ 200 с
дължина 2985,75 м, който осъществява връзката
между КПС, с. Пчелник, в ПИ 011025 до ПСОВ
в ПИ 026034, с. Горен чифлик.

6543

Председател: Ф. Бейтулов

ОБЩИНА КАРЛОВО

6327

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИE № 489
от 28 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 1 на
Експертен съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол от 19.07.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Мизия, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация
на бивш „КЦХ – Мизия“, гр. Мизия, попадащ в
масив № 290 на землище гр. Мизия.
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Председател: Д. Вичева

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 579
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Перник, реши:
I. Изважда от списъка за приватизация помещение, част от клуб на БСДП, ул. П. Каравелов
2, поради това, че помещението е отдадено за
клуб на БСДП.
ІI. Приема начални продажни цени на следните
обекти – частна общинска собственост, и определя начин на продажбата им чрез публичен търг
с явно наддаване: 1. Магазин за облекло, ул. П.
Каравелов 2, ЗП – 21,19 кв.м; начална цена – 22
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820 лв. 2. Магазин за промишлени стоки, ул.
П.Каравелов 2, ЗП – 21,95 кв.м; начална цена – 23
650 лв. 3. Къща на ул. Младен Стоянов между бл.
4 и бл. 6, ЗП – 145 кв.м; начална цена – 70 900 лв.
4. Телевизионен сервиз на ул. Н. Цанов 36, ЗП – 60
кв.м; начална цена – 39 030 лв. 5. Обект – част
от сграда, с. Расник (партер – магазин), ЗП на
частта – 64 кв.м; начална цена 13 300 лв.
ІІI. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно
условията, посочени в тръжната документация
и проектодоговора. 2. Стъпката на наддаване за
отделните обекти е, както следва: а) магазин за
облекло, ул. П. Каравелов 2, в размер 2282 лв.;
б) магазин за промишлени стоки, ул. П. Каравелов 2, в размер 2365 лв.; в) къща на ул. Младен
Стоянов между бл. 4 и бл. 6 в размер 3545 лв. (5
%); г) телевизионен сервиз на ул. Н. Цанов 36 в
размер 1950 лв. ( 5%); д) обект – част от сграда,
с. Расник (партер – магазин), в размер 133 лв.
(1 %). 3. Депозитът за участие в публичния търг
за отделните обекти е, както следва: а) магазин за облекло, ул. П. Каравелов 2, в размер
2282 лв.; б) магазин за промишлени стоки, ул.
П. Каравелов 2, в размер 2365 лв.; в) къща на
ул. Младен Стоянов между бл. 4 и бл. 6 в размер
3545 лв.; г) телевизионен сервиз на ул. Н. Цанов
36 в размер 1950 лв.; д) обект – част от сграда, с.
Расник (партер – магазин), в размер 133 лв. 3.1.
Паричната сума за депозит се внася по банкова
сметка на Община Перник, посочена в тръжната
документация, в срок до 20-ия ден считано от
датата на обнародване на решението „Държавен
вестник“. 4. Тръжната документация се закупува
от Община Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А,
отдел „Приватизация и концесии“, ет. 9, стая 1.
4.1. Цената на тръжната документация е 100 лв.
и се заплаща в касата на Община Перник, отдел
„ЦИАО“ (партерен етаж). 4.2. Лицето, закупуващо тръжна документация, трябва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт. 4.3. Срок за закупуване на
тръжната документация – до 15 календарни дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. 4.4. При получаване на тръжната документация: а) кандидатите представят документ за
самоличност; б) кандидатите попълват декларация
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и
сведенията, представляващи служебна тайна. 5.
Срок за подаване на предложенията за участие в
търга – до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата
на обнародване решението в „Държавен вестник“.
5.1. Предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на Община Перник в запечатан
непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват
името и адресът на участника и наименованието на обекта, за който участва. 6. Посещения и
оглед на обектите могат да се извършват всеки
работен ден до началния час на провеждане на
търга след закупуване на тръжната документация
и предоставяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Перник.
7. Търгът ще се проведе на първия работен ден
след изтичане на 22-рия ден считано от датата на
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обнародване на решението в „Държавен вестник“
в 10 ч. в заседателната зала на Община Перник.
8. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба чрез банков превод по
сметка IBAN: BG 89CECB97903260879300, BIC:
CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Перник. 9.
Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за продажба на обекта. 10. Възлага
на кмета на община Перник да проведе търга и
да сключи приватизационната сделка.
Председател: Д. Митрев
6544
РЕШЕНИЕ № 582
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на част от кв. 55 по плана на гр.
Перник, кв. Ралица, като с плана за регулация
през терена, отреден „За озеленяване“, се прокарва задънена улица с о.т. 2391 – о.т. 2392 и
ширина 3,5 м.
Председател: Д. Митрев
6241

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 404
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Петрич, одобрява проект ПУП – парцеларен план за
„изместване на трасе 20 kV оранжерии“ от имоти
№ 024033, 024034, м. Янкулица, с. Чучулигово.
Трасето и сервитутите към него са предвидени да
преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: имот
№ 024033, 024034, 000149, имот № 026037 – землище с. Чучулигово. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред
Административен съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
6279

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 815
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Водоснабдяване на ПИ 002494, 002018 и 002351“ в
землището на гр. Каблешково с трасе и сервитут
на водопровода, преминаващи през ПИ № 000607,
000624, 000647, 000619, 000621, 000650 – полски
път, ПИ № 002089 – лозе, собственост на Община Поморие; ПИ № 002516, 002560, 002559,
002026, 002025, 002400, 002465, 002466, 002022,
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002021, 002020, 002019, 002018, 002017, 002320,
002319, 002213, 002535, 002536, 002537, 002538,
002539, 002540, 002541, 002482, 002351, 002350,
002349, 002348, 002347, 002087, 002494, 002074,
002073, 002072, 002270, 002265, 002231, 002230,
002030 – частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административен съд – Бургас.
Председател: Я. Славов
6423

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 385
от 30 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за подземна кабелна линия 20 kV от подстанция
110/20 kV „Борисовград“ – УПИ ІХ – Подстанция,
кв. № 165 по плана на гр. Първомай, област Пловдив, до Промишлена зона „Караджалово“ – УПИ
І до ХХІ с. Караджалово, община Първомай,
област Пловдив.
Председател: Д. Петков
6276

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1374
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл.129,
ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 273016 в местността Могилите, землище
с. Алино, община Самоков, собственост на Петър
Трендафилов Спасов и Стефка Иванова Янорова-Трендафилова, при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност
на застрояване – до 40%; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6466
РЕШЕНИЕ № 1375
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 273017 в местността Могилите, землище с. Алино, община Самоков,
собственост на Иван Петров Гамалов и Надка
Георгиева Гамалова, при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6467
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РЕШЕНИЕ № 1376
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл.129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 269001 в местността Могилите,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Димитър Иванов Топчийски, при обособена
устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели:
плътност на застрояване – до 40%; коефициент на
интензивност – до 0,8; височина на сградите – до
7 м; минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6468
РЕШЕНИЕ № 1377
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл.129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 040023 в местността Савови ниви, землище с. Рельово, община Самоков,
собственост на „Кална бара синтез“ – ЕООД, при
обособена устройствена зона – вилна зона (Ов),
с показатели: плътност на застрояване – до 40%;
коефициент на интензивност – до 0,8; височина
на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6469
РЕШЕНИЕ № 1378
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл.129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 040021 в местността Савови ниви, землище с. Рельово, община Самоков,
собственост на „Ямище – еко Селена“ – ЕООД,
при обособена устройствена зона – вилна зона
(Ов), с показатели: плътност на застрояване – до
40%; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6470
РЕШЕНИЕ № 1379
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот №021002 в местността Кална
бара, землище с. Рельово, община Самоков,
собственост на Стоян Александров Рътков, при
обособена устройствена зона – вилна зона (Ов),
с показатели: плътност на застрояване – до 40%;
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коефициент на интензивност – до 0,8; височина
на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
6471
РЕШЕНИЕ № 1381
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 271025 в местността
Могилите в землището на с. Алино, община Самоков, собственост на Марио Иванов Арнаудов,
при обособена устройствена зона „Ваканционно
селище“ (Ос) с показатели: плътност на застрояване – до 30%, коефициент на интензивност – до
1,2, височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
6243
РЕШЕНИЕ № 1382
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по
уст ройст во на тери т ори я та, с цел п ром яна
на предназначението на земята от ливада в
у рбанизирана територи я, протокол № 16 от
26.05.2010 г. на ЕС при община Самоков Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробния
устройствен план – план за застрояване за имот
№ 15285.2.961 в м. Бързанови егреци в землището
на с. Говедарци, Община Самоков, собственост на
Борис Петров Чочев, при обособена устройствена
зона ,,Рекреационна устройствена зона за вилен
отдих – Ов“ с показатели: плътност на застрояване – до 40 %, коефициент на интензивност – до
0,8, височина на сградите до 7,0 м (2 ет.), съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
6289
РЕШЕНИЕ № 1383
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване за имот № 15285.2.960 в местността
Бързанови егреци в землището на с. Говедарци,
община Самоков, собственост на Борис Петров
Чочев, при обособена устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов“
с показатели: плътност на застрояване – до 40%,
коефициент на интензивност – до 0,8, височина
на сграда – до 7 м (2 ет.), съгласно приложения
проект. Имотът подлежи на първа регулация
съгласно чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
6242
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ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 159
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод
за минерална вода за УПИ 000290 и УПИ 000115
в местността Нишан таши, землище на гр. Сандански. Трасето започва от шахта в УПИ Х,
кв. 40, гр. Сандански, преминава през зелената
площ, пресича река Санданска Бистрица, достига
пътя за с. Лиляново, пресича го при улица с о.т.
1082-1077, о.т. 1068 и о.т. 1073 от уличната мрежа
на местност Нишан таши и по нея достига до
УПИ 000290. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Сандански до Административен
съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
6278

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 296
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване със
специализирана план-схема към него и парцеларен
план на поземлен имот № 000371 в местността
Дълбокото дере, землище с. Константиново.
2. Възлага на кмета на община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
Председател: Д. Симеонов
6472

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 568
от 9 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол № 7
от 01.07.2010 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Симитли
Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на разпределителен газопровод ∅ 159 от АГРС „Симитли“ до поземлен имот № 000345, намиращ се
в местност Орловец, землище на с. Крупник,
община Симитли. Трасето на разпределителния газопровод засяга следните имоти: имот
№ 000.036, м. Барбарица, землище на с. Крупник;
имот № 000.037, м. Барбарица, землище на с.
Крупник; имот № 000.115, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.016, м. Рилската,
землище на с. Крупник; имот № 000.018, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.123,
м. Рилската, землище на с. Крупник; имот
№ 000.124, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.142, м. Рилската, землище на с. Круп-
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ник; имот № 000.144, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.145, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 000.194, м. Рилската,
землище на с. Крупник; имот № 000.207, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.208,
м. Рилската, землище на с. Кру пник; имот
№ 000.209, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.213, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.219, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.223, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 000.241, м. Крупнишка
река, землище на с. Крупник; имот № 000.242,
м. Р. Струма, землище на с. Крупник; имот
№ 011.001, м. Черниче – 1, землище на с. Крупник; имот № 014.092, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 027.035, м. Реката, землище на
с. Крупник; имот № 027.061, м. Реката, землище
на с. Крупник; имот № 027.083, м. Реката, землище на с. Крупник.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
6280
РЕШЕНИЕ № 569
от 9 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 7
от 01.07.2010 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Симитли
Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна
линия 20 kV за присъединяване на МВЕЦ на река
Градевска, намиращо се в имот № 340016, местност Реката, землище на гр. Симитли. Трасето
засяга следния имот: имот № 000.745, местност
Реката, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
6281

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 469
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Смолян, одобрява обект: Подробен устройствен
план – парцеларен план на част от пътя на
гр. Смолян – с. Левочево, местност Белия камък,
землището на Смолян.
Председател: Ив. Апостолов
6473
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2526
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 778 от 25.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7
от Правилника за дейността на Общинската
агенция за приватизация Надзорният съвет на
Общинската агенция за приватизация – гр. Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, самостоятeлен
обект в сграда с идентификатор 68850.509.252.7.3 в
гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев
5, ет. 1, попадащ в сграда № 7, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68850.509.252, с
предназначение на самостоятелния обект – за
търговска дейност, на едно ниво, със застроена
площ 87,44 кв.м заедно с 2,44 % ид.ч. от общите
части на сградата, както и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
дворното място, в което е построена сградата.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
118 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
3000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 12 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 09.09.2010 г. (05.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 08.09.2010 г.
(04.10.2010 г.)
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
08.09.2010 г. (04.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 10.09.2010 г.
(06.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 10.09.2010 г. (06.10.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 10.09.2010 г., ще
се проведе на 06.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6167
РЕШЕНИЕ № 2527
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 611 от 29.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
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Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ІІ – училище, в кв. 1, пл. № 108, с. Стрелец, община Стара
Загора (бивше училище), ЗП = 287,42 м 2 , РЗП =
323,63 м 2 , дв. място – 8480 м 2 , тоалетна – 12 м 2 ,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
19 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 9.ІХ.2010 г. (5.Х.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 8.ІХ.2010 г.
(4.Х.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
8.ІХ.2010 г. (4.Х.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 14 ч. на 10.ІХ.2010 г.
(6.Х.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 10.ІХ.2010 г. (6.Х.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 10.ІХ.2010 г.
ще се проведе на 6.Х.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6168
РЕШЕНИЕ № 2528
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 756 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
к в. Железник, в г р. С тара Загора, с п лощ
4839 кв. м, ведно с построените в него: сграда
68850.501.807.1 за енергопроизводство (бивша
Парова центарла), със застроена площ 390 кв.м
и сграда 68850.501.807.2 (комин) със застроена
площ – 6 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
1 900 000 лв. (без ДДС).
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3. Определя стъпка за наддаване в размер
100 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 180 000 лв.,
преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 13.09.2010 г. (12.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на Общината в срок до 10.09.2010 г.
(11.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
10.09.2010 г. (11.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 14.09.2010 г.
(13.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 14.09.2010 г. (13.10.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.09.2010 г., ще
се проведе на 13.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6169
РЕШЕНИЕ № 2529
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 757 от 25.ІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526,
кв. Железник, в Стара Загора с площ 838 кв.м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
330 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 13.ІХ.2010 г. (12.Х.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
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6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 10.ІХ.2010 г.
(11.Х.2010 г.)
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
10.ІХ.2010 г. (11.Х.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 14 ч. на 14.ІХ.2010 г.
(13.Х.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 14.ІХ.2010 г. (13.Х.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.ІХ.2010 г.,
ще се проведе на 13.Х.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6170
РЕШЕНИЕ № 2530
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 542 от 30.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ XVII общ, в
кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора, с
площ от 310 кв. м заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП – 46,87 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на Общината в срок до 13.09.2010 г. (12.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 10.09.2010 г.
(11.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
10.09.2010 г. (11.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 16 ч. на 14.09.2010 г.
(13.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 14.09.2010 г. (13.10.2010 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
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10. Ако търгът не се състои на 14.09.2010 г., ще
се проведе на 13.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6171
РЕШЕНИЕ № 2535
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 615 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от Правилника за дейността на Общинската агенция за
приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІІІ – баня, в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора (бивша баня): дворно място
1290 кв.м, едноетажна сграда ЗП = 141,35 кв. м;
складово помещение – 11,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 22 500 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв, преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на Общината в срок до 15.09.2010 г. (06.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане–с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.09.2010 г.
(05.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.09.2010 г. (05.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 16.09.2010 г.
(07.10.2010 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 16.09.2010 г. (07.10.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.09.2010 г., ще
се проведе на 07.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6172
РЕШЕНИЕ № 2536
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2 т. 3 и чл. 4 ал. 2
ЗПСК, Решение № 616 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
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Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ VІІ – детска
градина, в кв. 19, с. Пшеничево, община Стара
Загора (бивша ЦДГ № 49), с площ от 4500 м 2 ,
с масивна сграда над мазе ЗП = 188,50 м 2; масивна сграда ЗП= 78,28 м 2; стопанска постройка
ЗП=54 м 2 , и масивна сграда – 15,75 м 2 .
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
18 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 15.09.2010 г. (06.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на
общината в срок до 14.09.2010 г. (05.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.09.2010 г. (05.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 16.09.2010 г. (07.10.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.09.2010 г. (07.10.2010 г.)
от 14 ч. в зала „ Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.09.2010 г.,
същият ще се проведе на 07.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6133
РЕШЕНИЕ № 2537
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 610 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ХХІІІ общ., в
кв. 38, с. Арнаутито, община Стара Загора (бивша
детска градина), със ЗП = 391,54 м 2 , дворно място
2060 м 2 , кирпичена стопанска сграда ЗП=69,60 м 2 .
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
10 800 лв. (без ДДС).
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3. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 5000 лв., преведени по IBAN Сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 16.09.2010 г. (07.10.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.09.2010 г.
(06.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.09.2010 г. (06.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 17.09.2010 г.
(08.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 17.09.2010 г. (08.10.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.09.2010 г., ще
се проведе на 08.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6134
РЕШЕНИЕ № 2538
от 7 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 607 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за прода жба на общинск и неж илищен
имот за стопански цели, съставляващ УПИ
ІХ болница, трафопост и тоалетна в кв. 30, с.
Козаревец, община Стара Загора, с площ 6500
кв.м, заедно с построената в него сграда на три
етажа и мазе, със застроена площ, както следва: мазе – 91,84 кв.м, първи етаж – 303,75 кв.м,
втори етаж – 324,46 кв.м, в т. ч. външно стълбище – 14,40 кв.м, трети етаж – 310,06 кв.м, и
сграда – тоалетна със застроена площ 25,46 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
40 500 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 4000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 16.09.2010 г. (07.10.2010 г.).

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.09.2010 г.
(06.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.09.2010 г. (06.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 14 ч. на 17.09.2010 г.
(08.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 17.09.2010 г. (08.10.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.09.2010 г., ще
се проведе на 08.10.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
6135
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РЕШЕНИЕ № 589
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план
за електрозахранване и комуникационно-транспортен план за поземлен имот № 77195.374.12,
местност Халилово, по кадастралната карта на
гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.374.12 се определя застрояване „За обществено обслужване и
складови нужди“ при следните показатели на
застрояване за имота:
височина – до 12 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
6546

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 587
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема и парцеларен план за въздушна линия 110 kV
ГПЕЦ „Хасково“ – подстанция „Узунджово“.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
6547
РЕШЕНИЕ № 588
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема, и парцеларен план за въздушна линия
110 kV ГПЕЦ „Хасково“ – подстанция „Д. Канев“.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
6545

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 646
от 2 юли 2010 г.
На основание 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с докладна записка с вх.
№ К-116 от 16.06.2010 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, одобрява ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод 20 kV Ж.Р. в ПИ 18.13 до
МТТ 20 kV в ПИ 18.27 – по кадастралната карта
на гр. Шабла, община Шабла, засягащ следните
имоти: ПИ 83017.18.13 – нива, собственост на
Иванка Колева Крушарска, ПИ 83017.18.8 – полски път, ПИ 83017.18.27 – нива, собственост на
Атанас Василев Добрев.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател: Д. Арнаудов
6326

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-129
от 13 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 59,
ал. 2 ЗУТ, становище на Областния експертен съвет по устройство на територията по протокол от
18.05.2010 г., Заповед № РД-15-230 от 23.10.2008 г. на
Областния управител на област Шумен, Заповед
№ РД-25-495 от 30.06.2010 г. на кмета на община
Каспичан и Заповед № РД-25-968 от 08.07.2010 г.
на кмета на община Шумен одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване на Базова станция
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на ГЛОБУЛ“, намираща се в ПИ № 4241 в землището на с. Велино, област Шумен, по червените
и сините линии на приложения план.
Заповедта подлежи на обжалване и контрол
по реда и в сроковете, определени в част пета,
глава деветнадесета от ЗУТ.
Областен управител: Д. Александров
6474
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-36 от 28.07.2010 г. на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Рудничен“ – реконструкция“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
6596
77. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал на Агенция „Пътнта инфраструктура“, София, разрешение за строеж № РС-37 от
28.07.2010 г. за обект АМ „Тракия“ ЛОТ 3. Участък „Нова Загора – Ямбол“ от км 241+900 до км
277+597 – основно трасе, при условията на чл. 60
АПК. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването му чрез МРРБ.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
6597
16. – Европейският политехнически университет обявява конкурси за доценти по: 01.03.00
физика – един; 05.04.20 германски езици (английски
език) – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите за кандидатстване се подават в офиса на Европейския
политехнически университет в Перник, п.к. 2300,
ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. 076/608-143.
6598
169. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти: 05.03.01 стара история (праистория):
„Ранна металургия на желязото на територията
на Източните Балкани“; 01.01.12 информатика:
„Кодове над пръстени и арки в крайни геометрии
на Йелмслев“; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства: „Поствизантийска монументална
живопис в България“; 05.08.03 кинознание, киноизкуство и телевизия: „Творчески и технологични
предизвикатества пред екранните изкуства в дигиталната епоха“; 05.08.03 кинознание, киноизкуство
и телевизия: „Теоретични и практически аспекти
на аудио-визуалното медийно развитие“; 05.08.02
музикознание и музикално изкуство: „Интерпретационни и стилови проблеми в музикалното
изпълнителство в съвременното европейско
културно пространство“; 05.08.02 музикознание
и музикално изкуство: „Интердисциплинарни
подходи в съвременното музикознание“; 05.11.02
политология: „Политически актьори и системи в
трансформация“; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство
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(публична администрация): „Интегриране на българската публична администрация в европейското
административно пространство“; 05.03.01 стара
история (египтология): „Религия и култура на
Древен Египет“; 05.02.24 организация и управление
извън сферата на материалното производство (национална сигурност): „Национални и европейски
модели за борба с трансграничната престъпност“;
05.07.03 методика на обучението: „Автономният
учещ в обучението по съвременни езици – формиране, развитие“. Приема се не повече от един
кандидат за всяка тема. Докторантурите са с
продължителност 3 години. Семестриалната такса
е 1620 лв. Документите се подават до 12.10.2010 г.
в канцеларията на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, корпус I, стая
102, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 811-01-42.
6619
9. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: 05.02.16 икономика и организация на труда – двама; 05.02.10 световно стопанство и МИО
(европейска икономическа интеграция) – един;
05.02.10 световно стопанство и МИО (международен бизнес) – един, със срок 3 месеца; доценти по:
05.02.10 световно стопанство и МИО (теория на
МИО) – един; 05.02.10 световно стопанство и МИО
(европейска икономическа интеграция) – един,
със срок 3 месеца; асистенти по: 01.01.00 математика – трима; 05.02.18 икономика и управление
(икономика на предприятието) – един, със срок
3 месеца; 05.02.10 световно стопанство и МИО
(международен маркетинг) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.
6549
68. – Висшето строително училище „Любен
К аравелов“ – София, обявява конк у рси за
асистенти по: 02.15.04 строителни конструкции
(стоманобетонни конструкции) – един; 02.15.04
строителни конструкции (стоманени конструкции) – един; 02.15.04 строителни конструкции
(компютърни системи в строителството) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 160.
6489
325. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
професор по 05.02.03 народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното
стопанство), социално осигуряване и пазар на
труда със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – ВУЗФ,
София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция
„Учебна дейност“, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
6550
327. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
доцент по 05.02.18 икономика и управление (по
отрасли), пенсионно и здравно осигуряване със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУЗФ, София,
кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна
дейност“, тел. 401-58-13, 401-58-12, 401-58-11.
6551
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329. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
главен асистент по 05.02.05 финанси, парично
обръщение, кредит и застраховане (финанси) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУЗФ, София,
кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна
дейност“, тел. 401-58-13, 401-58-12, 401-58-11.
6552
61. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010 – 2011 г. в съответствие с
Решение № 295 от 12.05.2010 г. на Министерския
съвет, приложението, със срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
подават следните документи до ректора на УХТ:
№

1

Шифър
на профе
сионално
направ
ление

Проф.
направление
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1. заявление по образец; 2. автобиография; 3.
оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „Магистър“ и приложението към нея; 4. документ за
платена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (20 лв. за първи изпит по специалност
и 15 лв. по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ. Всички документи се подават
в рамките на 7 работни дни след изтичане на
обявения срок от 2 месеца в кабинет 101, бл. 1 на
УХТ, бул. Марица 26, Пловдив, тел. за справки:
032/643 031; 032/603 678.
Приложение
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държ авна поръчка в
УХТ – гр. Пловдив, за учебната 2010 – 2011 г.

Шифър на
научн ата
специалност

Научна специалност

Брой
докто
ранти
ре
дов
но

3.8.

Икономика

5.1.

Машинно
инженерство 02.01.24

Машини и апарати за хранителната и
вкусовата промишленост
1

5.2.

Електро
т ех н и к а,
елек т рон ика
и автома
тизация
02.20.09

Индустриална електроника

5.2.

Електро
т е х н и к а ,
елек т рон ика
и автома
тизация
02.21.08

Автоматизация на производството (по
отрасли)
1

5

5.3.

К о м у н и 
кационна и
ком п ю т ърна
техника
02.21.04

Компютърни системи, комплекси и мрежи 1

6

5.4.

Енергетика

Промишлена топлотехника

1

7

5.12.

Хранителни
технологии
01.05.05

Физикохимия

1

8

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.02

Те х н о л о г и я н а х л я б а , х л е б н и т е и
сладкарските изделия
1

9

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.04

Тех нолог и я на м л яко т о и м лечни т е
продукти
2

10

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.07

Тех н о ло г и я н а а л кохо л н и т е
безалкохолните напитки

11

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.11

Технология на биологично активните
вещества (хранителна химия)
2

12

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.15

Технология на плодовите и зеленчуковите
консерви
1

13

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.16

Хладилна технология на хранителните
продукти
1

14

5.12.

Хранителни
технологии
02.11.17

Технология на продуктите за обществено
хранене
1

2

3

4

05.02.18

02.06.13

Икономика и управление (по отрасли)

Общо:
6548

за
доч
но

2

1

и

1

3

19

1
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24. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на: с. Бистрица, с. Долни Пасарел
и територията на язовир „Искър“, с. Панчарево,
Горубляне – част, Враждебна – част, и с. Бусманци – част, район „Панчарево“, Столична община,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
6522
25. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Триград и селата
Водни пад и Жребево, община Девин, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян.
6523
88. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПРЗ и планове-схеми към него по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за
водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и вертикално планиране на м. Гробищен
парк, кв. Горна баня, за нови квартали от 1 до 7,
вътрешнообслужваща алейна мрежа от о.т. 9 до
о.т. 28, новопроектирана улица – продължение
на ул. 747 от о.т. 4 – 1 до о.т. 9, паркинг и ново
проектирана улица северно от кв. 80, 82 и 83 по
регулационния план на м. в.з. Горна баня от о.т.
27 до о.т. 50, които са изложени в район „Овча
купел“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Овча купел“.
6419
45. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Крива река в граници: бул.
Академик Иван Ев. Гешов, ул. Георги Софийски,
бул. Пенчо Славейков, бул. Ген. Едуард Тотлебен,
който е изложен в район „Красно село“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Красно село“.
6449
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на газопровод, захранващ газова ел. централа
с комбиниран цикъл от площадка за ГИС на
Булгартрансгаз до м. Мрамор – стопански двор,
кв. 2, през масиви 123, 124, 125, 127 и 128 от
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землището на с. Мрамор (район „Връбница“) и
през масиви 1 и 2 от землището на с. Требич
(район „Надежда“), който е изложен в райони
„Връбница“ и „Надежда“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
райони „Надежда“ и „Връбница“.
6450
25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
и сборна схема на техническата инфраструктура
на обект: м. БАН, VІІ-VІІІ км и ж.к. Младост
1А – разширение, в граници: бул. Цариградско
шосе, западна граница на УПИ V, VІ и VІІ от
кв. 1; южна граница на УПИ VІІ от кв. 1; улица
от о.т. 8 до о.т. 12; северна и източна граница на
УПИ ІІІ от кв. 10; северна и източна граница
на УПИ V и VІ от кв. 12; бул. Андрей Ляпчев,
ул. Ресен, ул. Анна Ахматова, бул. Ал. Малинов
до бул. Цариградско шосе, който е изложен в
район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
главния архитект на София чрез район „Младост“.
6476
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване, кв. 25, изменение на плана за регулация, кв. 3, м. Северен
парк – Гробищен парк – „Бакърена фабрика“, в
граници: от север – трасе на „Разпределител север – юг“, от изток – бул. Ломско шосе, от юг – р.
Какач, и от запад – новопроектирана улица по
о.т. 16а – 10б – 10а – 10, който е изложен в район
„Връбница“. Заинтересуваните лица могат да
напряват писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Връбница“.
6524
21. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – „Свързващ електропровод
въздушна линия 110 kV от подстанция 400 kV
„Бургас“ до нова повишаваща подстанция „Енерджи 5“ 20/110 kV в имот № 000236, землище на
с. Дрянковец“, на територията на община Айтос.
Трасето на въздушния електропровод преминава
през имоти в местностите Парцелите и Домуз орман – землище на с. Съдиево; местностите Текме
тарла, Домус орман и Новите лозя – землище на
с. Дрянковец. Проектът се намира в дирекция
„ТСУС“ при Община Айтос. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
6553
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41. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен ПУП – план за регулация
и застрояване на вилна зона „Добро поле“ за
имоти с идентификатори 04217.921.1, 04217.921.2,
04217.921.3, 04217.921.4, 04217.921.5, 04217.921.6,
04217.922.1, 04217.923.1, 04217.925.1, 04217.925.2,
04217.925.3, 04217.925.4, 04217.926.1, 04217.926.8 и
04217.926.9 в землището на с. Бистрица, община
Благоевград. Планът е изложен в зала 210, ет. 2,
на Общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация Благоевград.
6383
42. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен ПУП – план за регулация
и застрояване на вилна зона „Картала“ за имоти с идентификатори 04217.928.1, 04217.928.2,
04217.928.5, 04217.928.6, 04217.928.7, 04217.928.8,
04217.929.1, 04217.929.2, 04217.929.3, 04217.929.4,
04217.929.5, 04217.929.6, 04217.929.8, 04217.929.9 и
04217.929.10 в землището на с. Бистрица, община
Благоевград. Планът е изложен в зала 210, ет. 2,
на Общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация Благоевград.
6384
4. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление
вх. № 2600-57 от 22.07.2010 г. с внесен за разглеждане и одобрение ПУП – ПЗ на проектен имот
№ 045009, който е образуван от ПИ № 045001,
местност Градине – падине от КВС на землище
на с. Арзан във връзка с изключване на гори и
земи от горския фонд и парцеларен план на трасе и сервитут на надземен електропровод 20 kV
от ПИ № 045009 до ПИ № 045006 от КВС на
землището на с. Арзан, одобрен за застрояване
на стомано-решетъчен стълб. Внесеният за разглеждане проект се намира в дирекция „ТСУ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
всеки присъствен ден. Заинтересованите лица
в едномесечен срок могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
ОбЕС по УТ при Община Брезник на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6451
5. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите стран, че е постъпило заявление
вх. № 7000-250 от 19.07.2010 г. с внесен за разглеждане и одобрение ПУП – ПЗ на проектен имот
№ 051026, който е образуван от ПИ № 051002,
м. Мали радош от КВС на землище на с. Гоз,
община Брезник, във връзка с изключване на
гори и земи от горския фонд и парцеларен план
на подземен кабел 20 kV от ПИ № 044021 до
ПИ № 051026 от КВС на землището на с. Гоз
и сервитут на ветрогенератор в ПИ № 051026.
Внесеният за разглеждане проект се намира в
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дирекция „ТСУ“ при Община Брезник и може
да бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до ОбЕС по УТ при Община
Брезник на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6452
59. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е внесен за приемане и
одобряване изработен проект за ПУП – парцеларен план, за определяне на трасе и сервитут на
електропровод на кабел – ниско напрежение, от
трафопост „Военно поделение“, преминаващ на
югозапад по път – общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 06286.17.60, до
границата на имот с идентификатор 06286.502.23
по кадастралната карта на гр. Брезник. Изработеният проект ПУП – парцеларен план, се
намира в дирекция „ТСУ“ при Община Брезник
и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Недоволните страни в едномесечен срок могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация Брезник на основание чл.128, ал. 5 ЗУТ.
6490
21. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен технически и работен инвестиционен
проект и е издадено разрешение за строеж № 1
от 22.07.2010 г. за строителство на обект: „Нова
сграда – склад товари „Карго“ (подобект от обект
„Летище Бургас“)“, на основание чл. 148, ал. 1, 3
и 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6426
22. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива и е издадено разрешение за строеж
№ 2 от 23.07.2010 г. за строителство на обект
„Разширение на перона на летище Бургас“ на
основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 150, ал. 3
и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6554
72. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частичен подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ
№ 00583.25.14 от местността Странжа, землище
на с. Арбанаси, община Велико Търново, с цел
промяна предназначението на земеделска земя за
жилищни нужди с подобект Трафопост 20/0,4 kV,
кабелни връзки 20 kV и водоснабдителна схема,
който се намира в общинската администрация,
стая 516. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6427
74. – Община Велико Търново на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списък
№ 2 за 2010 г. по чл. 5, ал. 1 от правилника е
изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване
по реда на ЗАП в 14-дневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
6477
73. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за регулация
за кв. № 24 и кв. № 37 по кадастралния и регулационен план на с. Ветринци, община Велико
Търново, за обединяване на двата квартала в
един след закриване на проектна улица от ОК
№ 101 до ОК № 119 – неприложена. Проектът
се намира в общинската администрация, стая
№ 520. В едномесечен сорк от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Велико Търново.
6428
7. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ уведомява заинтересованите граждани, че
е изработен проект за парцеларен план на обект
„Подземна тръбна мрежа за нуждите на „Вида
оптикс ТВВ“ – ООД, с. Иново – с. Капитановци.
Документацията може да бъде разгледана в стая 9,
ет. 4, в сградата на община Видин всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 12,30 ч. до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6491
55. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) във фаза предварителен проект – два варианта за изграждане на
Ветроенергиен парк Свобода 1 – 35 бр. вятърни
електрогенератори, разположени в землищата на
селата Сноп, Житен и Градини.
6478
38. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са
представени сервитутите на ветрогенераторите във
„Ветроенергиен парк Гулянци“ в землището на гр.
Гулянци и с. Брест, област Плевен, с възложител
„ВЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен. Одобрените
ПУП – ПР за ветрогенераторите и сервитутите
засягат следните имоти: 18099.257.890 – 257.001;
2 57. 8 8 6 ; 2 61 .18 8 ; 2 57. 8 8 9 ; 2 57. 8 9 0 ;
18099.257.891 – 261.010; 261.023; 261.188; 257.889;
257.891; 257.006; 18099.252.696 – 241.892; 255.023;
255.160; 255.603; 256.019; 339.600; 252.695; 252.696;
18099.252.697 – 241.892; 390.593; 252.695; 252.697;
255.028; 18099.306.691 – 259.005; 259.006; 259.185;
303.692; 303.693; 306.186; 306.689; 387.691; 306.690;
306.691; 18099.261.191 – 259.864; 261.019; 261.020;
261.028; 261.188; 261.189; 262.024; 303.693;.257.889;
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261.190; 261.191; 18099.266.855 – 262.190; 262.874;
2 6 6.0 0 8; 2 6 6.011; 2 6 6.0 21; 2 61.0 2 2; 2 6 6.0 2 3;
266.854; 266.855; 18099.263.194 – 263.009; 263.018;
2 63.0 2 0; 2 63.0 27; 2 63.19 2; 2 6 4.0 0 5; 2 6 4.0 0 6;
263.193; 263.194; 18099.255.607 – 250.012; 250.013;
2 55.0 0 3; 2 55.0 29; 2 55.16 0; 2 55.6 0 3; 2 55.6 0 6;
255.607; 18099.246.669 – 246.011; 246.013; 246.164;
246.668; 246.669; 18099.247.337 – 243.006; 243.007;
2 43.16 8; 2 43.6 6 6; 2 4 6 . 331; 2 47.0 2 0; 2 47.0 21;
248.167; 247.336; 247.337; 18099.227.526 – 227.022;
2 2 7. 0 2 7; 2 2 7. 0 31; 2 2 7. 0 32; 2 2 7. 52 7; 2 2 7. 52 5;
227.526; 18099.233.23 – 233.002; 233.003; 233.022;
233.023; 18099.240.36 – 240.015; 240.025; 240.035;
2 4 0 . 0 3 6 ; 1 8 0 9 9. 3 3 9. 6 0 4 – 2 5 6 . 017; 2 5 6 . 0 2 0 ;
2 56 . 0 21; 2 56 .17 0 ; 339. 0 0 2; 339. 016; 339.171;
339.603; 339.604; 18099.239.590 – 239.014; 239.045;
2 39. 0 47; 2 39. 0 51; 2 39. 58 7; 2 39. 58 8; 2 39. 58 9;
239.590; 18099.230.25 – 228.578; 230.024; 230.025;
18099.232.531 – 231.001; 231.002; 231.530; 232.002;
232.148; 232.530; 232.531; 18099.226.588 – 226.046;
22 6. 58 7; 22 6. 58 8; 22 6.0 52; 22 6.0 8 0; 22 6.0 79;
226.078; 226.012; 226.081; 18099.229.155 – 228.015;
2 2 8 .1 50; 2 2 8 . 58 0; 2 29.0 0 8; 2 29.010; 2 29.1 5 4;
229.155; 18099.240.38 – 239.023; 239.024; 239.157;
240.027; 240.037; 240.038; 18099.245.474 – 241.009;
2 41.1 56; 2 45.471; 2 45.47 2; 2 45.47 3; 2 45.474;
18099.248.685 – 248.612; 248.613; 248.614; 252.009;
252.161; 248.684; 248.685; 18099.218.802 – 218.017;
218 . 018; 218 . 019; 218 . 0 3 6; 218 . 0 6 5; 218 . 0 7 2;
218.073; 218.801; 218.802; 18099.253.340 – 253.003;
253.012; 253.013; 253.339; 253.340; 18099.240.34  –  
2 39.1 58; 2 39. 58 6; 2 4 0.0 21; 2 5 4.018; 2 5 4.1 59;
240.033; 240.034; 18099.303.864 – 303.863; 303.864;
18099.301.399 – 301.002; 302.177; 302.804; 303.801;
301.398; 301.399; 18099.306.694 – 306.017; 306.018;
306.021; 306.693; 306.694; 18099.228.582 – 228.007;
228.017; 228.021; 228.022; 228.034; 228.035; 228.581;
228.582; 18099.226.586 – 226.005; 226.056; 226.057;
22 6. 585; 22 6. 586; 18 0 99.2 65.411  –   2 65.0 01;
2 6 5 . 41 0 ; 2 6 5 . 411 ; 1 8 0 9 9. 2 6 8 . 211 – 2 6 8 . 0 0 9 ;
2 6 8 .0 2 0; 2 6 8 .0 2 3; 2 6 8 .0 2 5; 2 6 8 .210; 2 6 8 .211;
18099.601.803 – 204.104; 205.034; 218.103; 218.800;
601.033; 601.802; 601.803; 18099.225.534 – 225.033;
2 2 5.0 3 6; 2 2 5.0 37; 2 2 5.0 58; 2 2 5. 533; 2 2 5. 53 4;
18099.225.536 – 225.025; 225.041; 225.062; 225.063;
225.505; 225.535; 225.536; 18099.225.538 – 225.002;
225.009; 225.537; 225.538; 18099.221.502 – 220.064;
220.065; 220.502; 221.049; 221.119; 221.139; 221.451;
225.067; 225.068; 225.070; 225.126; 221.501; 221.502;
18099.220.508 – 220.160; 220.161; 220.507; 220.508;
220.509; 18099.220.506 – 220.107; 220.169; 220.170;
220.505; 220.506; 18099.216.295  –   216.003; 216.016;
216.017; 216.294; 216.295; 18099.350.707 – 350.039;
350.706; 350.707; 18099.350.708 – 350.706; 350.708;
18099.220.504 – 220.012; 220.099; 220.156; 220.177;
220.503; 220.504; 18099.223.568 – 221.002; 221.119;
2 21.451; 2 2 3.0 0 4; 2 2 3.118; 2 2 3. 567; 2 2 3. 56 8;
18099.748.571 – 748.551; 748.569; 748.571; 043.026;
043.060; 18099.748.568 – 218.025; 218.043; 218.044;
748.544; 748.567; 748.568; 18099.218.804 – 218.050;
218.055; 218.056; 218.070; 218.071; 218.803; 218.804;
218.805; 18099.202.88 – 202.005; 202.007; 203.102;
2 0 3.162; 2 0 3.16 3; 2 0 2 .0 8 7; 2 0 2 .0 8 8; 211.0 01;
18 0 9 9.19 5.19 8  –   19 4.0 41; 19 5.0 2 8; 19 6 .0 3 0;
195.197; 195.198; 18099.201.99 – 200.081; 201.016;
201.039; 201.098; 201.099; 18099.208.330 – 208.003;
2 0 8.0 0 4; 2 0 8.010; 2 0 8.019; 2 0 8.0 22; 2 0 8. 329;
208.330; 18099.198.84 – 198.009; 198.011; 198.064;
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198.083; 198.084; 18099.389.177 – 197.009; 197.020;
197.088; 197.156; 197.169; 197.887; 348.031; 348.032;
348.089; 389.074; 389.176; 389.177; 18099.389.178  –  
348.089; 389.176; 389.178; 18099.389.179 – 348.089;
389.176; 389.179; 18099.200.509 – 200.001; 200.081;
2 01.010; 2 01.011; 2 01.0 4 6; 2 0 0. 50 8; 2 0 0. 50 9;
18099.201.101 – 201.019; 201.041; 204.100; 204.164;
207.008; 207.014; 207.015; 392.101; 392.157; 201.100;
201.101; 18099.206.332 – 206.009; 206.029; 206.030;
206.331; 206.332; 18099.206.330 – 206.018; 206.019;
206.027; 206.329; 206.330; 18099.204.326  –   204.003;
204.005; 204.325; 204.326; 18099.348.612 – 348.028;
3 4 8 .0 29; 3 4 8 .0 70; 3 4 8 .0 71; 3 4 8 .0 73; 3 4 8 .610;
348.611; 348.612; 18099.392.165 – 392.008; 392.162;
392.164; 392.165; 18099.392.164 – 392.162; 392.164;
18099.392.163 – 348.087; 392.162; 392.163; 000.138 – с.
Дъбован; 029.064 – с. Дъбован; 029.065 – с. Дъбован;
029.604 – с. Дъбован; 18099.392.161 – 392.160; 392.161;
18099.348.614 – 348.003; 348.004; 348.007; 348.008;
348.611; 348.613; 348.614; 18099.748.566 – 748.001;
748.551; 748.565; 748.566; 043.020 – с. Брес т;
0 43. 0 21 – с. Б р е с т ; 18 0 9 9. 35 0 .710 – 35 0 . 0 2 8;
350.0 3 0; 35 0.0 31; 35 0.0 32; 35 0.0 4 6; 35 0.70 5;
350.709; 350.710; 18099.300.226 – 300.011; 300.013;
3 0 0. 2 2 4; 311.0 01; 318 .72 0; 3 0 0. 2 2 5; 3 0 0. 2 2 6;
18099.30 0.22 8  –   30 0.0 01; 30 0.018; 30 0.023;
300.227; 300.228; 18099.286.824 – 286.005; 286.006;
286.007; 287.003; 287.004; 287.007; 287.820; 295.001;
295.0 0 2; 295.0 0 3; 29 6.0 01; 29 6.0 0 2; 2 8 6. 82 3;
286.824; 18099.282.832 – 281.001; 281.002; 282.006;
2 82 .0 0 7; 2 82 .01 3; 2 82 .014; 2 82 .01 5; 2 82 . 83 0;
282.831; 282.832; 18099.244.686 – 236.018; 236.258;
2 4 4.0 0 4; 2 4 4.0 0 6; 2 4 4.6 8 4; 2 4 4.6 85; 2 4 4.6 8 6;
18099.236.663 – 236.007; 236.030; 236.031; 236.662;
236.663; 18099.243.669 – 243.029; 243.047; 243.048;
243.668; 243.669; 243.042; 18099.250.22 – 250.007;
2 50.014; 2 50.019; 2 50.0 2 0; 2 50.0 21; 2 50.0 2 2;
18 0 99.39 0.691  –   39 0.012; 39 0.43 0; 39 0. 593;
39 0.69 0; 39 0.691; 18 0 9 9.2 81.838  –   2 67.835;
2 7 9. 8 3 6; 2 81. 017; 2 81. 214; 2 81. 8 3 4; 2 81. 8 37;
281.838; 18099.271.212 – 271.021; 271.023; 271.032;
271.033; 271.211; 271.212; 18099.301.401 – 301.394;
3 0 2 .010; 3 0 2 .17 7; 3 0 2 . 8 0 4; 3 01.4 0 0; 3 01.4 01;
18099.233.25 – 233.005; 234.385; 242.003; 242.015;
233.024; 233.025; 18099.245.480 – 245.023; 245.024;
245.025; 245.030; 245.039; 245.479; 245.480 в землището на гр. Гулянци, област Плевен, и имоти
000649 – 000.648; 000.649; 000.653; 000.654; 002.391;
002.392; 105.017; 105.028; 105.029; 105.050; 105.051;
229.056; 229.057; 229.058; 000677 – 000.676; 000.677;
002.372; 105.007; 105.008; 270.008; 270.009; 271.009;
271.010; 271.011; 271.012; 271.013; 077.39 – 002.097;
002.098; 074.015; 074.020; 077.003; 077.038; 077.039;
077.040; 065023 – 002.092; 065.014; 065.019; 065.022;
065.023 в землището на с. Брест, област Плевен.
Проектната документация се намира в общинска
администрация Гулянци, стая 103. В едномесечен срок от обнародването заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Гулянци.
6480
68. – Община Ихтиман на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че проектът за
окончателен списък на правоимащи граждани
по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изложен
в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по
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реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Ихтиман.
6479
16. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
водопровод за захранване на поземлен имот 000493
с начин на трайно ползване – гробище, преминаващ през поземлени имоти 000212, 000195 – п.
пътища; 00403, 000398, 000395, 000399 – пасища,
мера, и 000037, 000036 – н. канали, всички в
землището на с. Крън, община Казанлък, с дължина на трасето 530 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6329
29. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура „Трасе
на присъединителен кабел 20 kV“ за захранване
на УПИ 413010 – цех за бутилиране на минерална
и изворна вода, м. Пресвета – землище на гр.
Клисура, преминаващ през ПИ 411 – полски път,
публична общинска собственост, ПИ 419 – територия на жп транспорта – публична държавна собственост, ПИ 413030 и ПИ 416025 – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
6328
6. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно ел. захранване 20 kV за поземлен
имот № 030058 в землището на с. Опицвет, с
трасе на основното ел. захранване от ВЛ 20 kV
„Люляк“ в ПИ 111019 – полски път, поземлен
имот № 056 – местен път Опицвет – Сливница,
до ПИ № 030058 и трасе на резервно ел. захранване от ВЛ 20 kV „Бригадир“ в поземлен имот
№ 094 – полски път, в землището на с. Опицвет“.
Планът се намира в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, стая
№ 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6555
23. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект за ПУП – ПРЗ за поземлен
имот с идентификатор 02935.187.1, м. Корудере в
землището на с. Баховица, община Ловеч, с плансхеми за мрежи и съоръжения на довеждащата
инфраструктура – електро- и В и К. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
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съобщението на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до кмета на общината. Проектът е
изложен в сградата на общината, стая 227.
6332
7. – Община Монтана на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ чрез местната комисия
по чл. 8 ЗУПГМЖСВ обявява, че пред сградата
на общината е изложен списък на правоимащи
жилищноспестовни вложители. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6330
9. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване на фотоволтаична централа в ПИ № 450010, 450013 и 450014 в землището
на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара
Загора, изработен на основание чл. 12, ал. 2 и
чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето на кабела започва от
комплексен трансформаторен пост, разположен
в ПИ № 450013 на границата с поземлен имот
№ 450014, собственост на възложителя, и покрай
границата на двата имота излиза на полски път
№ 001051 на община Мъглиж, пресича отводнителен канал и дере на границата между гр.
Мъглиж и с. Дъбово и по полски път № 000339
в землището на с. Дъбово достига до стоманен
решетъчен стълб № 51. Стълб № 51 към въздушен електропровод „Тулово“ е нанесен по данни
от геодезическо заснемане. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „УТ“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6556
9а. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване на фотоволтаична централа
в ПИ № 080006, 080007 , 080008 в землището на
с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора,
изработен на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59,
ал. 1 ЗУТ. Трасето на кабела започва от комплексен трансформаторен пост, разположен в ПИ
№ 080007, и по полски път № 000339 на община
Мъглиж достига до стоманен решетъчен стълб
№ 51. Стълб № 51 към въздушен електропровод
„Тулово“ е нанесен по данни от геодезическо
заснемане. Проектът е изложен за разглеждане в
отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6557
10. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на ПИ 1709, 1710, 1711, 1713, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1771 и
2100 в кв. 126, 128, 129 и 920 по плана на с. Рудар-
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ци, община Перник, който се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6561
10а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните
имоти в м. Серимеш в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 41-1 от
14.06.2010 г. на комисията, назначена със заповед
№ 585 от 06.04.2009 г. на кмета на община Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
6558
17. – Община Раднево, отдел „ЕУТ“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за план-схема към ПУП за обект: „Газоснабдяване на община Раднево“, за гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта в отдел „ЕУТ“ на Община
Раднево, ул. Митьо Станев 1, ет. 2, стая № 209, и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обявлението.
6331
84. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект:
„Напоително поле за капково напояване в лозово
стопанство в м. Папрата за ПИ № 029, 033004,
033004, 033005 и 033006“, в м. Папрата, землището
на с. Сива река, през имоти ПИ № 068008, 000202,
000194, 033006, 033005, 033004, 000029, 000189 и
036012 в землището на с. Сива река, който е
изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
6559
22. – Община Ситово, област Силистра, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен парцеларен план за външно кабелно
захранване 20 kV на новопроектирана фотоволтаична централа от ПИ № 027125 до ПИ № 028033
с ЕКАТТЕ 66665 в землището на с. Ситово, местност Пойряза, община Ситово, област Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Ситово и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
6386
23. – Община Ситово, област Силистра, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен парцеларен план за външно кабелно
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захранване 20 kV на новопроектирана фотоволтаична централа от ПИ № 027121 до ПИ № 028033 с
ЕКАТТЕ 66665 в землището на с. Ситово, местност Пойряза, община Ситово, област Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Ситово и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
6387
44. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“
от км 236 + 323 до км 241 + 482.80 – землища
на гр. Стара Загора, с. Маджерито и с. Загоре.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в дирекция „СИ“, стая 502, на Община
Стара Загора и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6424
6. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване 20 kV далекопровод“ към
обект „МВЕЦ „Камчия“ в ПИ № 100016, местност
Желязната река, землище с. Камчия, община
Сунгурларе. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“,
ет. 2, стая 1. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ
могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6425
4. – Община Чепеларе на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на гражданите,
притежаващи многогодишни жилищноспестовни
влогове, че списъкът на правоимащите е изложен
в Община Чепеларе. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6481
509. – Община Шабла, област Добрич, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че
списъкът на правоимащи граждани за 2010 г. е
изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6560
49. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план—ПУР (план за
улична регулация) за УПИ I-448 и УПИ II-448, 447
в кв. 56 и УПИ I-449 и УПИ XVIII-448 в кв. 55 по
ПУП на с. Бояджик, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле-
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нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6492
50. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на елпровод 20 kV за поземлен
имот № 032001 от ЖР на същестуващ елпровод
ВЛ 20 kV извод „Иречеково“ от п/я „Кабиле“
през поземлени имоти № 000371, 000146, 000229
и 000412 по КВС на землището на с. Чарган, община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6493
50а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (план за регулация) на кв. № 4, 9 и 11 по
ПУП на с.Търнава, община „Тунджа“. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение
1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6494
51. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (план за регулация) за квартали 3, 4 и 5
по ПУП на с. Овчи кладенец за изграждане на
фотоволтаична система. Проектът на подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6495
52. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (парцеларен план)
за ел. провод през поземлени имоти № 000096
и 000323 до поземлени имоти № 026053 и 026054
по КВС на землището на с. Тенево. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6496
52а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на елпроводно отклонение 20 kV
(подземен кабел) за поземлен имот № 002182 от
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СБС № 25 на ВЛ-НН „А“ към ТП „5“ от ВЛ-СН
„Веселиново“ – п-я „Ямбол“ през поземлени
имоти № 000091 и 000150 по КВС на землището
на с. Веселиново, община „Тунджа“. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6497

СЪДИЛИЩА
А дминистративни ят съд – Ловеч, 6 а дм.
състав, призовава Никола Петков Кабакчиев с
последен адрес с. Борима, област Ловеч, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.09.2010 г.
в 13 ч. като заинтересовано лице по адм.д. №
127/2010, заведено от Недялка Йорданова Бороджиева и др. от София против Община Троян.
6591
Софийският градски съд, гр. отделение – ч.ж.
ІІІ, съобщава, че е образувано ч.гр.д. № 5374/2008
по частна жалба от Росица Иванова Бурнаска,
по която ответник е Иван Стайков Кондов с
последен известен адрес София, ул. Будапеща 37,
по което има постановен съдебен акт, обжалваем
пред САС в едноседмичен срок от съобщението.
6592
Варненският районен съд, XVIII състав, призовава Марио Алфредо Гицони, роден на 25.04.1964 г.
в Торино, Република Италия, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 22.10.2010 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 8356/2010 по описа на
Варненския районен съд, XVIII състав, заведено
от Елка Емилова Сейкова, с правно основание
на иска чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6593
Сливенският окръжен съд, III състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание на 26.11.2010 г. в 9 ч. по гр.д. № 206/2010,
образувано по искане на КУИППД – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев, с адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип Кутев 26А,
ет. 3, против Петко Димитров Петков и Милена
Георгиева Петкова от Сливен за постановяване
на решение, с което да бъде наложено отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 203 422,04 лв.
От Петко Димитров Петков на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: недвижими имоти в Сливен, пл.
Васил Левски, в обема на „Жилищна сграда на
три етажа с офиси и магазини“, изградена в груб
строеж в урегулиран поземлен имот № II от кв.
149 по плана на Сливен, при граници на целия
имот: юг – пл. Васил Левски, север – поземлен
имот № 1 – за благоустрояване, запад – поземлен
имот № III-5106, изток – улица, а именно: апартамент № 3 на ет. 3 от горепосочената жилищна
сграда, застроен върху 184 кв. м, състоящ се от
три спални, дневна, трапезария с кухня, тоалетна,
баня-тоалетна и коридор, при граници на апарта-
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мента: изток – външен зид, запад – външен зид,
север – разделителен зид, юг – външен зид, ведно
с 1/3 идеална част от избено помещение № 1,
цялото с полезна площ 29,70 кв. м, при граници
на цялото избено помещение: изток – зид основи,
запад – външен зид, север – разделителен зид,
юг – зид основи, ведно с гараж № 2 с площ 16,35
кв. м, при граници на гаража: север – стълбище,
изток – магазин, запад – външен зид, юг – външен
зид, ведно с припадащите се 0,281 % идеални
части от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху общинска земя, образуваща урегулиран поземлен имот № II от кв. 149
по плана на Сливен, при граници на целия имот:
юг – пл. Васил Левски, север – поземлен имот
№ 1 – за благоустрояване, запад – поземлен имот
№ III-5106, изток – улица; пазарна оценка към
22.02.2010 г. – 169 400 лв.; лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „190Д“, с ДК № СН 8319 СС, рама
№ ТЗО2011261Р548817, двигател № 60291112013872,
цвят – светлосив металик, дата на първоначална
регистрация 12.01.1989 г., закупен с договор за
покупко-продажба на МПС от 9.05.2003 г.; пазарна
оценка към 22.01.2010 г. – 2800 лв.
От Петко Димитров Петков и Милена Георгиева
Петкова на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: сумата 882,04 лв., наличност по
банкова сметка № ВО371ЛЗВ880024047563018 при
ТБ „ОББ“ – АД, клон Сливен; наличността по
банкова сметка № В039К2ВВ9155105201228 при ТБ
„Райфайзенбанк (България)“ – АД, клон Сливен, с
титуляр Петко Димитров Петков; наличността по
банкова сметка № ВОРГНУ915010ВСМ51Ш при ТБ
„Първа инвестиционна банка“ – АД, клон Сливен,
с титуляр Петко Димитров Петков; наличността
по банкова сметка № ВО09Я2ВВ91551052285786
при ТБ „Райфайзенбанк (България)“ – АД, клон
Сливен, с титуляр Милена Георгиева Петкова;
наличността по банкова сметка № ВО11РШУ915010ВОШ8У12 при ТБ „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Сливен, с титуляр Милена
Георгиева Петкова.
От Петко Димитров Петков на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: сумата 14 000 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на апартамент № 5 в Сливен, ж.к. Дружба,
в жил. бл. № 21, вх. Д, ет. 2, със застроена площ
62,44 кв. м, състоящ се от дневна, спалня, кухня
и сервизни помещения, при граници: изток – ап.
№ 4, запад – ап. № 6, север – стълбище и жилище, юг – външен зид, ведно с принадлежащото
избено помещение № 5 с полезна площ 3,76 кв.
м, при граници: изток – абонатна станция, запад – коридор, север – мазе № 4, юг – мазе № 6,
заедно с 1,48 % идеални части от общите части
на сградата и отстъпено право на строеж върху
общинска земя, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 195 от
16.08.2002 г., издаден от Службата по вписванията – Сливен; сумата 16 340 лв. от продажбата на 1634 дружествени дяла от капитала на
„Рая – 52“ – ООД, ЕИК 119074784, отчуждени с
договор за прехвърляне на дружествени дялове от
7.03.2008 г. Да заплатят разноски по делото, както
и юрисконсултско възнаграждение. Сливенският
окръжен съд указва на заинтересуваните лица,
че могат да предявят своите претенции върху
имуществото до първото заседание по делото;
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третите лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред първата
инстанция; третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да
встъпи в делото, като предяви иск против двете
страни; предявяването на иск от трето лице се
допуска до приключване на устните състезания
в първата инстанция.
6594
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на
основание чл. 28, ал.2 ЗОПДИППД насрочва
съдебно заседание за 24.11.2010 г. в 9 ч. с резервна дата 15.12.2010 г. в 9 ч. по гр.д. № 207/2010,
образувано по искане на КУИППД – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев, с
адрес за призоваване Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 3, против Павел Добрев Стоянов, Минка
Колева Добрева и „П & М – 2008“ – ЕООД, ЕИК
200204108, за постановяване на решение, с което
да бъде наложено отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
164 631 лв.:
От Павел Добрев Стоянов и Минка Колева
Добрева на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД: сумата 34 310 лв., представляваща
пазарна стойност на отчуждения товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“,
с ДК № СН 2348 В, рама № УУ2222252ОН017823,
двигател № 21030615006.
От Минка Колева Добрева на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: наличната сума по
банкова сметка № ВО55ШВ880024900117810 при
ТБ „ОББ“ – АД, клон Сливен, с титуляр Минка
Колева Добрева; наличната сума по банкова
сметка № 15063946 при ТБ „Банка ДСК“ – АД,
клон Сливен, с титуляр Минка Колева Добрева;
наличната сума по банкова сметка № 16244828,
при ТБ „Банка ДСК“ – АД, клон Сливен, с титуляр Минка Колева Добрева; наличната сума
по банкова сметка № 15072755 при ТБ „Банка
ДСК“ – АД, клон Сливен, с титуляр Минка Колева
Добрева; наличната сума по банкова сметка №
16517479 при ТБ „Банка ДСК“ – АД, клон Сливен,
с титуляр Минка Колева Добрева; наличната сума
по банкова сметка № ВС66ВРВ1 7936 10 98165001
при ТБ „Юробанк И Еф Джи БЪЛГАРИЯ“ – АД,
клон Сливен, с титуляр Минка Колева Добрева.
На основание чл. 7, ал. 2 ЗОПДИППД да се обяви
недействителност по отношение на държавата на
сделката, с която проверяваното лице и съпругата му са отчуждили с нотариален акт № 69,
том III, рег. № 6847, дело № 507 от 9.12.2008 г.
собствения си недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор № 67338.407.103 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31 от
19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-420 от 20.05.2008 г.
на Службата по кадастъра – Сливен, с площ на
имота по кадастрална карта 5876 кв.м, с трайно
предназначение на територията –урбанизирана,
с начин на трайно ползване – ниско застрояване
(до 10 м), с адрес – Сливен, п.к. 8800, Молдова
гора, стар идентификатор 2875507, при съседи:
поземлен имот с идентификатор № 67338.407.71,
поземлен имот с идентификатор № 67338.407.72,
поземлен имот с идентификатор № 67338.407.79,
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поземлен имот с идентификатор № 67338.407.99,
поземлен имот с идентификатор № 67338.303.112,
поземлен имот с идентификатор № 67338.408.22,
ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 67338.407.103.2 със застроена площ
71 кв.м на два етажа, с предназначение: вилна
сграда –еднофамилна, ведно с всички подобрения
и приращения в имота и същият да бъде отнет
в полза на държавата. Купувачът по сделката е
контролирано от съпругата ЮЛ.
Да бъдат присъдени направените съдебни и
деловодни разноски, както и юрисконсултско
възнаграждение.
Сливенският окръжен съд указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото; третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция; третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни; предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
6595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19180/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Десби“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Христо Максимов 24, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна дейност, комисионна и рекламна
дейност, производство на потребителски стоки,
както и всички други дейности, за които няма
законови забрани. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Десислава Николаева
Луканова, която го управлява и представлява.
3737
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19414/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Паничище
пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Московска
21, 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, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост,
консултантска дейност, лицензионни и лизингови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Аристовулос Георги-
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ос Целепис, Атанас Живков Василев и Георги
Петров Околски и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
3738
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 18664/2007 вписа промяна за „Химтраде“ – ООД, във връзка с постановено решение на
Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив, ул.
Софроний Врачански 3, в София, район „Средец“,
бул. Васил Левски 54.
3739
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18652/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стратегма – Европейският институт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Триадица 4, с предмет
на дейност: сделки в областта на рекламните,
информационните, програмните и други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, покупка на
ценни книжа с цел продажба съгласно чл. 1, ал. 1,
т. 3, 4, 12 и 13 от Търговския закон. Дружеството
осъществява посочените дейности съгласно Националната класификация на икономическите
дейности (НКИД), както следва: основен предмет
на дейност: операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги – научноизследователска и развойна дейност, дейности в област
та на компютърните технологии, други бизнес
услуги, образование – образование за възрастни
и друга образователна дейност, други дейности,
обслужващи обществото и личността – дейности
на професионални, синдикални, политически,
религиозни и обществени организации, дейности
в областта на културата, спорта и развлеченията, други услуги за населението, производство
на дървесна маса, хартия, картон и изделия от
хартия и картон, издателска и полиграфическа
дейност – издателска и полиграфическа дейност,
възпроизвеждане на записани носители, други
дейности: операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги – операции с
недвижими имоти, отдаване под наем на превозни
средства, машини и друга техника, без оператор,
на домакински и лични вещи, преработваща промишленост, некласифицирана другаде, търговия,
ремонт и техническо обслужване на автомобили
и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството, финансово посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Агенция Стратегма“ – ООД, и
фондация „Европейски институт“ и се управлява
и представлява от Владимир Милчев Петров и
Юлиана Иванова Николова заедно и поотделно.
3740
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6743/2007 вписа промени
за „Рая ризорт“ – ЕООД: вписва намаляване на
капитала от 2 010 000 лв. на 783 900 лв.; вписва
промяна в учредителния акт.
3741
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5944/2007 вписа промени за „Емпайър
дивелъпмънт груп“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 50 000 лв. на 6 150 000 лв. чрез издаване
на нови 6 100 000 нови поименни акции с право
на глас, с номинална стойност 1 лв.; увеличението
е извършено чрез непарична вноска – недвижими
имоти, съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 1-ви състав,
от 14.ХI.2007 г. по дело № 473/2007; вписва нов
устав, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 15.ХI.2007 г.
3742
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4140/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Имоти мениджмънт“ – ООД.
3743
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5394/2001 вписа промени
за „Център – Зенит“ – ООД: заличава като управител Пламен Йорданов Йорданов; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Йозефина Иванова Хранова-Йорданова.
3744
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12541/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Специализирана болница за активно
лечение по белодробни болести Св. София“ – ЕАД.
3745
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6231/2000 вписа заличаването на „Стоматологичен център ХХI – София“ – ЕООД (в
ликвидация), със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Монтевидео 21.
3746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 9156/2000 вписа промени
за „Чефин България“ – ЕООД: вписва като прокуристи Мариян Иванов Банков, Виктор Доминик
Вълку и Стоян Георгиев Михов; прокуристите
имат право да управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.
3747
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. № 9210/2000 вписа промени
за „Глобал трейд нет“ – ЕООД: заличава като
управител Борислав Борисов Соколов; вписва
като управител Николай Петров Зарков, който
ще управлява и представлява дружеството.
3748
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6 4 . – „ Пе н с и о н н о о с и г у р и т е л н о д р у ж е ство – Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите
2007 г.

2006 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от такси
Универсален пенсионен
фонд

559

269

Доброволен пенсионен
фонд

300

148

Професионален пенсионен фонд

86

51

945

468

Външни услуги

(323)

(209)

Персонал

Разходи
(350)

(333)

Амортизации

(59)

(33)

Материали

(73)

(16)

-

(6)

(30)

(22)

(835)

(619)

Провизии
Други
Резултат преди финансови
разходи и специализирани
резерви

(110)

(151)

ВЕСТНИК
1
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Вземания
Ценни книжа
Парични средства
Отложени разходи
Общо текущи активи
Общо активи
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2

3
341

240

222
320
4 821
8
5 371
5 712

132
4 864
7
5 003
5 243

5 000

5 000

70

-

-

(95)

345

165

5 415

5 070

Резерв за гарантиране на минималната
доходност

226

114

Общо специализирани резерви

226

114

Търговски и други задължения

30

31

27

14

Пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Общи резерви
Резултат от минали
периоди
Текуща печалба
Общо собс т вен капитал
Специализирани резерви

Текущи задължения

Финансови при ходи от
инвестиране на собствени
средства, нето

382

388

Данъчни задължения

Финансови при ходи от
инвестиране на специализирани резерви, нето

Провизии

14

14

1

(1)

Общо краткосрочни
задължения

71

59

5 712

5 243

383

387

Заделени специализирани
резерви

(112)

(56)

Печалба от дейността преди данъци

381

180

Данъци

(36)

(15)

Печалба от дейността след
данъци

345

165

Баланс

1
Активи
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи
Нематериални активи
Ф и н а нс ови а к т и ви
на спец иа л изи ра н и
резерви
О т с р о ч е н д а н ъч е н
актив

31.12.2007 г. 31.12.2006 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
2
3

53
76

6
123

211

110

1

1

Общо пасиви

Отчет за паричния поток
2007 г.

2006 г.

(хил. лв.)
2

(хил. лв.)
3

Постъпления от пенсионни фондове

828

391

Плащания на търговски
контрагенти

(394)

(225)

Парични потоци, свързани с персонала, нето

(371)

(314)

50

2

(59)

(128)

54

(274)

1
Паричен поток от оперативна дейност

Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

1
Покупка на ДМА
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи, нето
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи, нето
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност

2

3
(66)

(10)

(20)

(51)

(401)

-

(487)

(61)

Паричен поток от финансова дейност

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

1
Постъпления от лихви
Нетен паричен поток от

2

3
385

366

финансова дейност
Нетен паричен поток
Парични средства в на-

385
(48)

366
31

чалото на годината
Парични средства в края

4 846

4 815

на годината

4 798

4 846

Отчет за собствения капитал
Основен
капитал
Салдо към 31.12.2006 г.

Общо
резерви

хил. лв.

Печалба

Непокрита
загуба

Общо
собствен
капитал

5 000

-

165

(95)

5 070

Разпределяне на печалба

-

70

(165)

95

-

Финансов резултат 2007 г.

-

-

345

-

345

5 000

70

345

-

5 415

Салдо към 31.12.2007 г.

Специализирани
резерви

Специализирани резерви
Салдо към 31.12.2006 г.

114

Увеличение

112

Салдо към 31.12.2007 г.

226

Отчет за доходите
2008 г.
1

(хил. лв.)
2

2007 г.
(хил. лв.)
3

Данъци
Печалба (загуба) от дейността след данъци

Приходи от такси
Универсален пенсионен
фонд

796

559

Доброволен пенсионен
фонд

89

300

108

86

993

945

Външни услуги

(647)

(323)

Персонал

(408)

(350)

Професионален пенсионен фонд

1
Печалба (загуба) от дейността преди данъци

Разходи

Амортизации

(72)

(59)

Материали

(68)

(73)

Провизии

(10)

-

Други

(39)

(30)

(1 244)

(835)

Резултат преди финансови
разходи и специализирани
резерви

(251)

(110)

Финансови приходи (разходи), нето

(873)

383

Заделени специализирани
резерви

(249)

(112)

2

3

(1 373)

381

(1)

(36)

(1 374)

345

Баланс

1
Активи
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи
Нематериални активи
Ценни книжа
Банкови депозити
О т с р о ч е н д а н ъч е н
актив
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Вземания
Ценни книжа
Банкови депозити
Парични средства и
парични еквиваленти
Отложени разходи

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
2
3

56
38
221
1206

53
76
211
-

-

1

1521

341

112
293
1 958

222
320
-

652
10

4 821
8

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

1
Общо текущи активи
Общо активи

2

3
3 025
4 546

5 371
5 712

Пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Общи резерви
Текуща печалба (загуба)
Общо собствен капитал

5 000
415
(1 374)
4 041

5 000
70
345
5 415

475

226

475

226

6
24

30
27
14

30
4 546

71
5 712

Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Общо специализирани
резерви
Текущи задължения
Търговски и други задължения
Данъчни задължения
Провизии
Общо краткосрочни задължения
Общо пасиви

Отчет за паричния поток

1
Паричен поток от оперативна дейност
Постъпления от пенсионни
фондове

2008 г.
2007 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
2
3

1 149

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

1
П лащани я на т ърговск и
контрагенти
Парични потоци, свързани
с персонала, нето
Плащания за данък върху
печалбата
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на ДМА
Парични потоци, свързани
с нетекущи финансови активи, нето
Парични потоци, свързани
с текущи финансови активи, нето
Парични потоци от дивиденти
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Паричен поток от финансова дейност
Постъпления от лихви
Нетен паричен поток от
финансова дейност
Нетен паричен поток
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината

2

3

(728)

(394)

(445)

(371)

(54)
6
(41)

(30)
50
(29)

(113)

54

(35)

(66)

(1 219)

(20)

(3 116)

(401)

23

-

(4 347)

(487)

313

385

313
(4147)

385
(48)

4 798

4 846

651

4 798

828

Отчет за собствения капитал
Основен
капитал
Салдо към 31.12.2007 г.

Общо
резерви

хил. лв.

Печалба
(загуба)

Непокрита
загуба

Общо
собствен
капитал

5 000

70

345

-

5 415

Разпределяне на печалба

-

345

(345)

-

-

Финансов резултат 2008 г.

-

-

(1 374)

-

(1 374)

5 000

415

(1 374)

-

4 041

Салдо към 31.12.2008 г.

Специализирани
резерви

Специализирани резерви
Салдо към 31.12.2007 г.

226

Увеличение

249

Салдо към 31.12.2008 г.

475

Гл. счетоводител: Д. Михайлова

Председател на СД: А. Шотов

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Отчет за всеобхватния доход
2009 г.

2008 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Приходи от такси

ВЕСТНИК
1
Пари ч н и с р едс т ва
и парични еквиваленти

1 000

796

Доброволен пенсионен
фонд

66

89

Професионален пенсионен фонд

3
652

10

10

Общо текущи активи

2 938

3 025

Общо активи

3 182

4 546

113

108

Пасиви

1 179

993

Собствен капитал
Основен капитал

Разходи

2
477

Отложени разходи

Универсален пенсионен
фонд

С Т Р. 8 9

5 000

5 000

(647)

Общи резерви

-

415

(465)

(408)

Амортизации

(47)

(72)

Непокрита загуба
Текуща печалба (загуба)

(959)
(1 324)

(1 374)

Материали

(38)

(68)

Общо собствен капитал

2 717

4 041

Провизии

(13)

(10)

Други

(38)

(39)

Резерв за гарантиране на
минималната доходност

426

475

(1 270)

(1 244)

Общо специа лизирани
резерви

426

475

Външни услуги

(669)

Персонал

Резултат преди финансови разходи и специализирани резерви

(91)

(251)

Фи на нсови п ри ход и
(разходи), нето

308

(873)

Заделени специализирани резерви

(1 541)

(249)

Печалба (загуба) от дейността преди данъци

(1 324)

(1 373)

Данъци

Специализирани резерви

Текущи задължения
Търговски и други задължения

2

6

Провизии

37

24

Общо текущи задължения

39

30

3 182

4 546

Общо пасиви

(1)

Печалба (загуба) от дейността след данъци

(1 324)

(1 374)

Общ всеобхватен доход
за годината

(1 324)

(1 374)

Отчет за паричния поток

Отчет за финансовото състояние
31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
1

(хил. лв.)
2

(хил. лв.)
3

Активи
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи
Немат ериа л н и а ктиви
Ценни книжа

36
12

38

196

221

Банкови депозити
Общо нетекущи активи

56

1206
244

1521

Текущи активи
Вземания
Ценни книжа
Банкови депозити

88

112

405

293

1 958

1 958

1
Паричен поток от оперативна дейност
Постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове за такси
Плащания към пенсионни фондове
Плащания на търговски
контрагенти
Парични потоци, свързани с персонала, нето
Плащания за данък върху
печалбата
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност

2009 г.
(хил. лв.)
2

1 210

2008 г.
(хил. лв.)
3

1 149

(14)
(1 590)
(713)

(728)

(477)

(445)

30
3
(52)

(54)
6
(41)

(1 603)

(113)

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

1
Покупка на ДМА
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи, нето
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи, нето
Парични потоци от дивиденти
Постъпления от лихви

2

ВЕСТНИК

3
(1)

(35)

1 221

(1 219)

(10)

(3 116)

2
217

23
313

БРОЙ 63

1
Нетен паричен поток от

2

3

инвестиционна дейност
Нетен паричен поток
Парични средства в на-

1 429
(174)

(4 034)
(4 147)

чалото на годината
Парични средства в края

651

4 798

на годината

477

651

Отчет за собствения капитал

хил. лв.

Основен капитал

Общо резерви

Финансов
резултат

Общо собствен
капитал

5 000

415

(1 374)

4041

Покриванена загуба

-

(415)

415

-

Финансов резултат 2008 г.

-

-

(1 324)

(1 324)

(2 283)

2 717

Салдо към 31.12.2008 г.

Салдо към 31.12.2009 г.

5 000

Специализирани
резерви

Специализирани резерви
Салдо към 31.12.2008 г.

475

Увеличение

(49)

Салдо към 31.12.2009 г.

426

Салдо към 31.12.2008 г.
Изготвил: Е. Станкова

Председател на СД: А. Шотов

Баланс

64а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:

31.12.2007 г. 31.12.2006 г.

Отчет за доходите
2007 г.

(хил. лв.)

2006 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

(хил. лв.)

Активи
Ценни книжа

14 246

7 642

Банкови депозити

2 563

1 278

Парични средства

1 633

195

4

99

18 446

9 214

18 430

9 183

9 792

2 235

437

302

Операции с чуждестранна
валута

-

155

Дивиденти

6

6

10 235

2 698

Операции с ценни книжа

(7 657)

(1 709)

Дъ л г ос роч н и за д ъ лжения към осигурени
лица

Операции с чуждестранна
валута

(-)

(296)

Краткосрочни задължения към ПОД

15

31

Дру г и к рат косрочни
задължения

1

-

18 446

9 214

Лихви

Разходи за инвестиции

Други разходи
Доход

(28)

(10)

(7 685)

(2 015)

2 550

683

Краткосрочни вземания
Общо активи
Пасиви

Общо пасиви

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчет за паричния поток
2007 г.
(хил. лв.)

1
2006 г.
(хил. лв.)

Краткосрочни вземания

7 631

3 839

(2)

(2)

269

429

(642)

(74)

(575)

(245)

6
347

6
246

12 115

7 448

(17 711)

(11 496)

1 438

151

195

44

1 633

195

2008 г.

2007 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

14 139

9 792

821

437

28

6

14 988

10 235

(21 575)

(7 685)

(21 575)

(7 685)

(6 587)

2 550

Лихви
Дивиденти
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
Доход (загуба)
Баланс

31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
(хил. лв.)
2

(хил. лв.)
3

Активи
Ценни книжа

3
4

22 092

18 446

Дългосрочни задължения към осигурени
лица

22 046

18 430

Краткосрочни задължения към ПОД

46

15

Пасиви

Отчет за доходите

1

2
27

Общо активи

Паричен поток от пенсионноосиг у рителна
дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
(от НОИ)
Плащания, свързани с
осигурени лица
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Плащания към пенсионноосиг у рително
дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с инвестиции
Плащания по сделки
с инвестиции
Нетен паричен поток
от пенсионноосигурителна дейност
Парични средства в
началото на годината
Парични средства в
края на годината

С Т Р. 9 1

10 201

14 246

Банкови депозити

4 817

2 563

Парични средства

7 047

1 633

Други краткосрочни
задължения
Общо пасиви

-

1

22 092

18 446

Отчет за паричния поток
2008 г.

2007 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосиг у ри т елна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

11 190

7 631

П ла ща н и я, свърза н и с
осигурени лица

(8)

(2)

Пос т ъп лен и я о т д ру г и
пенсионни фондове

584

269

Плащания към други пенсионни фондове

(767)

(642)

П ла ща н и я к ъм пенсионноосиг у ри т елно д ружество

(765)

(575)

По с т ъп лен и я о т д и виденти

28

6

1 015

347

Постъпления от сделки с
инвестиции

18 521

12 115

Плащания по сделки с
инвестиции

(24 384)

(17 711)

4 287

-

(4 287)

-

Нетен паричен поток от
пенсионноосиг у рителна
дейност

5 414

1 438

Парични средства в началото на годината

1 633

195

Парични средства в края
на годината

7 047

1 633

Постъпления от лихви

Други постъпления
Други плащания

Гл. счетоводител:
Д. Михайлова

Председател на СД:
А. Шотов

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчет за всеобхватния доход

1

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Плащания, свързани с
осигурени лица

(11)

(8)

14 139

Постъпления от други
пенсионни фондове

1 141

584

П лащани я к ъм д ру г и
пенсионни фондове

(1 502)

(767)

Постъпления от пенсион
ноосиг у ри телно д ру
жество

1 496

-

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(1 014)

(765)

16 490
1 536

821

329

-

87

28

18 442

14 988

Операции с ценни книжа

(15 246)

(21 575)

Операции с чуждестранна валута

(354)

-

(15 600)

(21 575)

Дивиденти
Разходи за инвестиции

Резултат преди покриване
разликата от минимална
доходност от ПОД

2 842

(6 587)

Покриване разлика до
м и н и ма л на доход но с т
от ПОД

1 496

-

Доход (загуба)

4 338

(6 587)

Общ всеобхватен доход
за годината

4 338

(6 587)

Отчет за финансовото състояние
31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
19 478
7 440
11 111
10

10 201
4 817
7 047
27

38 039

22 092

38 007

22 046

32

46

38 039

22 092

Отчет за паричния поток

1

2009 г.

2008 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

2

3

Паричен поток от пенсионноосиг у рителна
дейност
Постъпления, свързани
с осиг у рени лица (от
НАП)

3

2008 г.

Лихви
Операции с чуждестранна валута

Активи
Ценни книжа
Банкови депозити
Парични средства
К рат кос роч н и в зе мания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица
Краткосрочни задължения към ПОД
Други краткосрочни
задължения
Общо пасиви

2

2009 г.
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

БРОЙ 63

12 994

11 190

Постъпления от дивиденти

87

28

Постъпления от лихви

6 132

1 015

Постъпления от сделки
с инвестиции

20 416

18 521

Плащания по сделки с
инвестиции

(35 675)

(24 384)

Други постъпления

-

4 287

Други плащания

-

(4 287)

Нетен паричен поток от
пенсионноосигурителна
дейност

4 064

5 414

Парични средства в началото на годината

7 047

1 633

Парични средства в края
на годината

11 111

7 047

Изготвил:
Е. Станкова

Председател СД:
А. Шотов

64б. – „ Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите
2007 г.
2006 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Лихви
Дивиденти
Операции с чуждестранна
валута
Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Други разходи
Операции с чуждестранна
валута
Доход

1 806
84
2

533
72
3

1 892

23
631

(1 389)
(5)

(417)
(2)

(-)
(1 394)

(44)
(463)

498

168

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Баланс

Отчет за доходите

31.12.2007 г. 31.12.2006 г.
(хил. лв.)

2008 г.

(хил. лв.)

2007 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)

Активи

Приходи от инвестиции

Ценни книжа

2 036

1 660

Банкови депозити

471

272

Парични средства

730

54

К рат кос роч н и в зе мания
Общо активи

1

12

3 238

1 998

Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица

3 235

1 992

Краткосрочни задължения към ПОД

3

6

3 238

1 998

Общо пасиви

Операции с ценни книжа
Лихви

2007 г.

2006 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Паричен поток от пенсионноосиг у рителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

1 096

677

Плащани я, свързани с
о с и г у р е н и л и ц а (к ъ м
НАП)

(44)

(41)

1 806

134

84

Дивиденти

7

2

2277

1 892

(3406)

(1 394)

(3406)

(1 394)

(1129)

498

Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Доход (загуба)

Отчет за паричния поток

2136

Баланс
31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Активи
Ценни книжа
Банкови депозити
Парични средства
К рат кос роч н и в земания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица
Краткосрочни задължения към ПОД
Общо пасиви

2192
745
449

2 036
471
730

5
3391

1
3 238

3385

3 235

6

3

3391

3 238

Пост ъп лени я о т д ру г и
пенсионни фондове

125

118

Плащания към други пенсионни фондове

(346)

(88)

П ла ща н и я к ъм пенсионноосиг у рително дружество

(89)

(46)

Пос т ъп лен и я о т д и виденти

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

2

3

84

68

Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

1451

1 096

Постъпления от сделки с
инвестиции

2 387

1 680

Плащания, свързани с осигурени лица

(53)

(44)

Плащания по сделки с
инвестиции

Постъпления от други пенсионни фондове

193

125

(2 534)

(2 324)

Плащания по сделки с
инвестиции

Плащания към други пенсионни фондове

(204)

(346)

(5)

-

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(105)

(89)

Постъпления от дивиденти

7

2

127

84

Постъпления от лихви

Отчет за паричния поток
2008 г.

2007 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
1

2

3

Нетен паричен поток от
пенсионноосигу рителна
дейност

676

47

Парични средства в началото на годината

54

7

Постъпления от сделки с
инвестиции

1247

2 387

Парични средства в края
на годината

730

54

П лаща ни я по сделк и с
инвестиции

(2944)

(2 534)

Постъпления от лихви

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН
1

2

Други постъпления
Други плащания

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Отчет за паричния поток

3
376

-

(376)

(5)

2009 г.

2008 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)

Нетен паричен поток от
пенсион нооси г у ри т ел на
дейност

(281)

676

Паричен поток от пенсионноосиг у ри телна дейност

Парични средства в началото на годината

730

54

Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

1 370

1 451

Парични средства в края
на годината

449

730

Плащания, свързани с
осигурени лица

(128)

(53)

Председател СД:
А. Шотов

Пос т ъп лен и я о т д ру г и
пенсионни фондове

35

193

Плащания към други пенсионни фондове

(380)

(204)

Постъпления от пенсионноосиг у ри телно д ружество

94

-

Плащания към пенсионно
осигурително дружество

(116)

(105)

Пос т ъп лен и я о т д и виденти

8

7

Гл. счетоводител:
Д. Михайлова

Отчет за всеобхватния доход
2009 г.

2008 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

2 039

2 136

219

134

8

7

2 266

2 277

Лихви
Дивиденти
Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

(1 887)

(3 406)

(1 887)

(3 406)

Резултат преди покриване
разлика от минимална доходност от ПОД

Доход (загуба)

1 247

(2517)

(2 944)

Други постъпления

-

376

Други плащания

1 121

(281)

(1 129)

Парични средства в началото на годината

449

730

(1 129)

Парични средства в края
на годината

1 570

449

-

473
473

Отчет за финансовото състояние
31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
(хил. лв.)

Активи
Ценни книжа

2 477

Плащания по сделки с
инвестиции

(376)

94

(хил. лв.)

127

-

(1 129)

Общ всеобхватен доход за
годината

278

Постъпления от сделки с
инвестиции

Нетен паричен поток от
пенсионноосиг у рителна
дейност

379

Покриване разлика до минимална доходност от ПОД

Постъпления от лихви

2 258

2 192

Банкови депозити

816

745

Парични средства

1 570

449

2

5

4 646

3 391

Изготвил:
Е. Станкова

64в. – „ Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите
2007 г.

Общо активи
Пасиви
жения към осигурени
лица

4 642

3 385

4

6

4 646

3 391

Краткосрочни задължения към ПОД
Общо пасиви

1

2

3

7 045

1 321

Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Лихви

Дъ л г осроч н и за д ъ л-

2006 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)

Краткосрочни вземания

Председател СД:
А. Шотов

132

195

Приходи от дивиденти

3

7

Операции с чуждестранна
валута

-

89

7 180

1 612

(5 294)

(1 070)

Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Операции с чуждестранна
валута

(-)

(170)

(21)

(7)

(5 315)

(1 247)

1 865

365

Други разходи
Доход

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

1
Нетен паричен поток от
пенсионноосигурителна
дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината

Баланс

2

3
725

(125)

204

329

929

204

Отчет за доходите

31.12.2007 г. 31.12.2006 г.
(хил. лв.)

2008 г.

(хил. лв.)

Активи

2007 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции

Ценни книжа

6 772

3 929

Банкови депозити

895

732

Лихви

Парични средства

929

204

Приходи от дивиденти

13

24

8 609

4 889

Краткосрочни вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица и пенсионери

8 407

4 745

Краткосрочни задължения към ПОД

194

58

Други краткосрочни
задължения

8

86

8 609

4 889

Общо пасиви

2007 г.
(хил. лв.)
2

2006 г.
(хил. лв.)
3

3 255

2 935

(1 104)

(1 691)

38

202

(49)

(8)

(164)

(100)

3
143

6
179

7 809

4 840

(9 086)

(6 431)

(120)

(57)

6950

7 045

180

132

24

3

7 154

7 180

(11 882)

(5 315)

(11 882)

(5 315)

(4 728)

1 865

Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
Доход (загуба)

Отчет за паричния поток

1
Паричен поток от пенсионноосиг у рителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
Плащани я, свързани с
осигурени лица и пенсионери
Пост ъплени я от дру ги
пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
П лащани я к ъм пенсионноосиг у рително дружество
Пост ъп лени я о т дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания по сделки с
инвестиции
Други парични потоци,
нето

Операции с ценни книжа

Баланс
31.12.2008 г. 31.12.2007 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Активи
Ценни книжа
Банкови депозити
Парични средства
Крат кос роч н и вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица и пенсионери
Краткосрочни задължения към ПОД
Други краткосрочни
задължения
Общо пасиви

2 849
1 083
439

6 772
895
929

19
4 390

13
8 609

4 385

8 407

4

194

1

8

4 390

8 609

Отчет за паричния поток

1
Паричен поток от пенсионноосиг у рителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
Плащани я, свързани с
осигу рени лица и пенсионери
Пос т ъп лени я о т д ру г и
пенсионни фондове

2008 г.
(хил. лв.)
2

2007 г.
(хил. лв.)
3

2 601

3 255

(1 764)

(1 104)

101

38

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН
1

2

Плащания към други пенсионни фондове
П ла ща н и я к ъм пенсионноосиг у рително дружество
Пос т ъп лен и я о т д и виденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания по сделки с
инвестиции
Други парични потоци,
нето
Нетен паричен поток от
пенсионноосигу рителна
дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината
Гл. счетоводител:
Д. Михайлова

3
(47)

1
(49)

(279)

(164)

24
179

3
143

2 795

7 809

(3 997)

(9 086)

(103)

(120)

(490)

725

929

204

439

929

Председател СД:
А. Шотов

Отчет за всеобхватния доход
2009 г.

2008 г.

(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Лихви
Приходи от дивиденти
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
Доход (загуба)
Общ всеобхватен доход за
годината

4 249
183

6 950
180

43
4 475

24
7 154

(4 061)
(4 061)

(11 882)
(11 882)

414

(4 728)

414

(4 728)

Отчет за финансовото състояние

1
Активи
Ценни книжа
Банкови депозити
Парични средства

31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
2
3
3 354
648
904

ВЕСТНИК

2 849
1 083
439

Крат косрочни вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица и пенсионери
Краткосрочни задължения към ПОД
Други краткосрочни
задължения
Общо пасиви

БРОЙ 63
2

3
3

19

4 909

4 390

4 905

4 385

3

4

1

1

4 909

4 390

Отчет за паричния поток
2009 г.
2008 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионно
осигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
П ла ща н и я по сдел к и с
инвестиции
Дру г и пари ч н и по т оц и,
нето
Нетен паричен поток от
пенсион но о си г у ри т е л на
дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината
Изготвил:
Е. Станкова
6503

525

2 601

(323)

(1 764)

8

101

(29)

(47)

14
(80)
44
280

(279)
24
179

2 498

2 795

(2 462)

(3 997)

(10)

(103)

465

(490)

439

929

904

439

Председател СД:
А. Шотов
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