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Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 319
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за здравното
осигуряване, приет от ХLI Народно събрание
на 23 ноември 2010 г.
Издаден в София на 29 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93
и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от
1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8,
50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85
и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и
105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и
105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58,
59 и 62 от 2010 г.)
Параграф единствен. В глава втора, раздел V
се създава чл. 44а:
„Чл. 44а. Набраните от здравноосигурителни
вноски по този раздел приходи по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
съответната година се разходват само за осъществяване на дейностите, посочени в чл. 24.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9507

УКАЗ № 320
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, приет от
ХLI Народно събрание на 23 ноември 2010 г.
Издаден в София на 29 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58
от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124
от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53, 55 и
64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 50г:
„Чл. 50г. (1) Върху недвижими имоти – публична или частна държавна или общинска
собственост, с изключение на имотите – изключителна държавна собственост, може да
се учредява безвъзмездно право на строеж на
спортни федерации за изграждането на спортни
обекти и/или съоръжения. Правото на строеж
се учредява за срок не по-дълъг от 30 години.
Срокът започва да тече от датата на влизане
в сила на договора за учредяване правото на
строеж.
(2) Спортната федерация по ал. 1 трябва да:
1. е лицензирана по реда на този закон и
е упражнявала дейността си не по-малко от
4 години;
2. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
3. няма просрочени задължения към държавата или общините по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
4. няма просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и/или
съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала;
5. е осигурила финансиране и финансово
обезпечена инвестиционна програма за изграждане на спортния обект и/или съоръжения и
поддържането и управлението им за периода,
за който се учредява правото на строеж;
6. е представила идеен проект за изграждане
на спортния обект и/или съоръжение по т. 5.
(3) Осигуряването на финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма по
смисъла на ал. 2, т. 5 се доказва чрез:
1. представяне на инвестиционна програма
от страна на спортната федерация с подробен
анализ и разчет на предвидените инвестиции,
етапно изпълнение и информация за произхода
на средствата;
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2. представяне на годишен финансов отчет
за предходната година от страна на спортната
федерация;
3. писмено заявено намерение за финансиране от страна на източника, когато финансирането е осигурено от международни спортни
организации и/или от участие в международни
програми за финансиране на спорта;
4. нотариално заверено копие от сключен
договор за финансиране между спортната федерация и български и чуждестранни физически
и/или юридически лица, когато средствата са
предоставени по силата на сключения договор,
както и доказателства за финансови възможности на лицата, които предоставят средствата.
(4) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти – публична или частна държавна собственост, се учредява от областния управител по
местонахождението на имота въз основа на
решение на Министерския съвет. Решението на
Министерския съвет се приема въз основа на
мотивиран доклад на министъра на физическото
възпитание и спорта, изготвен въз основа на
предложение на комисията по ал. 7.
(5) Исканията за учредяване на безвъзмездно право на строеж по ал. 1 върху публична
или частна държавна собственост се подават
до министъра на физическото възпитание и
спорта. Подадените искания се оповестяват
на интернет страницата на Министерството
на физическото възпитание и спорта и в един
централен ежедневник в 7-дневен срок от постъпването им.
(6) В срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 5 искания за учредяване на безвъзмездно право на строеж могат
да подадат и други спортни федерации, които
отговарят на условията на ал. 2.
(7) Постъпилите искания се разглеждат в
срок до един месец от изтичане на срока по
ал. 6 от комисия, чийто състав и правила на
работа се определят с решение на Министерския съвет. Комисията включва представител
на Министерския съвет, на Министерството на
физическото възпитание и спорта, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на областната и на общинската
администрация по местонахождението на имота.
Редът и условията за разглеждане на исканията се уреждат с Правилника за прилагане на
Закона за физическото възпитание и спорта.
(8) Правото на строеж по ал. 1 върху имоти – публична или частна общинска собственост,
се учредява от кмета на общината въз основа
на решение на общинския съвет без търг или
конкурс и след получаване на становище от
министъра на физическото възпитание и спорта.
Редът и условията за разглеждане на исканията
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за учредяване право на строеж се определят в
наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
(9) При подадени две или повече искания
за учредяване право на строеж по ал. 1 с предимство се класират кандидатите, които са:
1. предложили финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане и поддържане на спортния обект и/или съоръжение с
по-висока стойност;
2. предложили инвестиционна програма за
изграждане на спортен обект и/или съоръжение, в които могат да се упражняват повече
видове спорт;
3. представили данни за участие в национални
и международни състезания през последните
4 години преди подаване на искането.
(10) Въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет,
областният управител, съответно кметът на
общината, издава заповед и сключва договор
за учредяване на правото на строеж, в който
се посочват:
1. спортният обект и/или съоръжение;
2. срокът, за който се учредява правото на
строеж;
3. срокът на строителство и въвеждане в
експлоатация;
4. инвестиционната програма;
5. редът за установяване на вложените инвестиции;
6. условията за ползване на съоръженията
от спортните клубове, членове на спортната
федерация, ученически и студентски спортни
организации и хора с увреждания, както и
условията за обществен достъп;
7. основанията за предсрочно прекратяване
на договора извън посочените в ал. 13.
(11) Спортната федерация, в чиято полза
е учредено правото на строеж по ал. 1, се задължава да построи и въведе в експлоатация
спортния обект и/или съоръжение за срок не
по-дълъг от 5 години, считано от датата на
влизане в сила на договора. Всички разходи
по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортните обекти
и/или съоръжения са за сметка на съответната
федерация.
(12) За срока, за който е учредено правото на
строеж, спортната федерация, в чиято полза то
е учредено, няма право да го преотстъпва под
каквото и да е форма, както и да се разпорежда
с изградения спортен обект и/ или съоръжение.
Правото на строеж или изграденият спортен
обект и/или съоръжение не може да служи
за обезпечение на задължения на спортната
федерация или трети лица.
(13) Правото на строеж по ал. 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е
учредено, от областния управител, съответно от
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кмета на общината, въз основа на решение на
Министерския съвет, съответно на общинския
съвет, когато:
1. на спортната федерация бъде отнет или
не бъде продължен издаденият по реда на този
закон спортен лиценз;
2. нарушени са разпоредбите на закона или
условията на договора за учредяване право на
строеж;
3. в продължение на три години от учредяването на правото на строеж не е започнало
строителство или когато в продължение на 5
години не е завършен спортният обект и/или
съоръжение.
(14) Разходите по придобиване на собствеността от държавата или общината след
прекратяване на договора са за сметка на
спортната федерация.
(15) Когато спортната федерация е изпълнила задълженията си по договора по ал. 10,
след изтичането на срока тя може да кандидатства за ползване на същия имот по реда
на чл. 50б.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителни разпоредби“ се изменя така: „Допълнителна разпоредба“.
2. В § 1, т. 30 след думата „терени“ се добавя
„общежитие за спортисти, административни
и складови постройки, обслужващи съответната спортна инфраструктура“, а след думата
„предназначени за“ се добавя „подготовка на
състезатели и за“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9508
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ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за заем
между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн
(KfW), проект „Техническа инфраструктура
2010 – 2013“
Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем между Република България и Банка
Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт
на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“, подписано на 12 август
2010 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9441

УКАЗ № 322
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменение № 1 на
Финансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – Транзитни пътища V“), приет от
ХLI Народно събрание на 25 ноември 2010 г.
Издаден в София на 29 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

УКАЗ № 321
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за заем между Република България и Банка
Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт
на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“, приет от ХLI Народно
събрание на 23 ноември 2010 г.
Издаден в София на 29 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов

ЗАКОН
за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – Транзитни пътища V“)
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 30 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от въоръжените сили на Република
България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на
Република България.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от
въоръжените сили на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и
контролът над тях във и от въоръжените сили
на Република България, наричани по-нататък
„въоръжените сили“.
(2) В случаите, когато дейностите по ал. 1 се
извършват във и от структури на въоръжените
сили, които не са ведомства – самостоятелни
юридически лица, тези дейности се извършват
от Министерството на отбраната.
Чл. 2. Във и от въоръжените сили се осъществяват следните дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване, съхраняване и отчет на
ОБВВПИ;
2. транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт;
3. извършване на технически прегледи,
регламентни работи, обслужване, ремонт и
изпитвания на ОБВВПИ;
4. снемане от употреба, утилизация и унищожаване на излишни ОБВВПИ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

5. търговска реализация на излишни
ОБВВПИ;
6. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТ
НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Въоръжените сили придобиват
ОБВВПИ безвъзмездно по реда на Закона за
държавната собственост или възмездно – чрез
закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
(2) Въоръжените сили придобиват възмездно
ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от търговци по смисъла
на Търговския закон, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при
условията и по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски
дружества, притежаващи лиценз за износ, внос
и трансфер на оръжия, издаден при условията
и по реда на Закона за експортния контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба и на правилника за прилагането му;
3. чрез закупуване от чуждестранни
лица – търговци, притежаващи съответни национални разрешения за извършваните дейности.
Чл. 4. При предаване на ОБВВПИ на крайния получател от въоръжените сили продавачът
и получателят изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни на боеприпасите и пиротех
ническите изделия;
3. видът, количествата и производствените
данни на взривните вещества.
Раздел II
Съхраняване и отчет на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
Част първа
Съхраняване на оръжия
Чл. 5. (1) Оръжията се съхраняват в отопляеми и неотопляеми хранилища, които по
своята конструкция и характер на оборудване
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да осигуряват правилното съхранение на
оръжията;
2. да са удобни за работа с оръжия, за
наблюдението им и да създават условия за
използване на средства за механизация на
товаро-разтоварните дейности;
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3. да осигуряват бързо внасяне и изнасяне
на оръжията.
(2) Хранилищата трябва да имат:
1. шкафове, пирамиди, каси, стелажи и други
съобразно съхраняваното имущество;
2. мълниезащитни устройства и подходящо
електрическо осветление;
3. инвентар, инструменти, канцеларски материали и документация.
(3) Специфичните изисквания за съхраняване
на оръжията се определят с акт на министъра
на отбраната.
Чл. 6. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което се
води специален дневник.
Чл. 7. (1) Оръжията, поставени в опаковъчни сандъци, се подреждат на фигури, като се
оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.
(2) Сандъците се поставят с капака нагоре и
се пломбират. Непълните сандъци се поставят
най-отгоре на фигурата и се обозначават.
Чл. 8. Оръжия, монтирани на бойни машини
(самоходни шасита и прицепи), се съхраняват
в парковия район на войсковата част.
Чл. 9. Устройството и оборудването на
парковия район трябва да осигуряват удобно
разполагане на оръжията, техническото им
обслужване и ремонт, да позволяват бързото
им изнасяне, надеждната охрана, отбрана и
пожарна безопасност.
Чл. 10. (1) При временно разполагане на
войските в полеви условия се организират
полеви паркове.
(2) Устройството и оборудването на полевия
парк се определят от характера на местността,
от атмосферните условия и от продължителността на времето за разполагане на войските
в дадения район.
(3) Участъкът от местността, определен за
полеви парк, трябва да осигурява безопасност
и скритост на разполагането, възможност за
организиране на охрана и бързото изнасяне
на оръжията.
Чл. 11. (1) Оръжията на подразделенията
се съхраняват в специално определени места,
оборудвани с пирамиди, каси, маси и друг инвентар, осигуряващ правилното им съхранение
и поддържане.
(2) Местата, определени за съхраняване на
оръжия, трябва да са под непрекъсната охрана и да изключват всякаква възможност за
нерегламентиран достъп.
Чл. 12. Оръжията се съхраняват обслужени
и в комплект с полагащите им се индивидуални
запасни инструменти и принадлежности.
Чл. 13. Оръжието на дежурните длъжностни
лица може да се съхранява в дежурните стаи и
караулните помещения при условия, осигуряващи техническата му изправност и опазване.
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Част втора
Съхраняване на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия
Чл. 14. Съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се
извършва с цел поддържането им в постоянна
техническа изправност, годност за безопасно
дългосрочно съхраняване и готовност за бойно
използване по предназначение.
Чл. 15. (1) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се съхраняват
в специално определени складове и бази, а
ремонтът и унищожаването на опасните такива – в специализирани места (цехове, полигони
и подривни площадки), отговарящи на всички
изисквания за взривна и пожарна безопасност.
(2) Съхраняването на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се извършва в специално проектирани и изградени
закрити масивни (железобетонни или тухлени)
отопляеми и неотопляеми хранилища от обвалован надземен, полуподземен и подземен тип
задължително отделно от всички видове оръжия,
имущества и материални средства при строго
спазване на условията за съвместно съхранение.
(3) Боеприпаси може да се съхраняват в
дежурните стаи и караулните помещения само
за осигуряване на регламентираните потребности на лицата от денонощния наряд и караула.
(4) Забранява се съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия под навеси, в котловани и на фигури
на открити площадки от полеви тип освен в
следните случаи:
1. при товаро-разтоварни дейности от и на
жп вагони, кораби и самолети;
2. при разполагане на войски в полеви
условия;
3. при организиране на временни полеви
складове.
(5) Забранява се съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
в паркове и гаражи, натоварени или в клетки
зад бойни машини и транспортни средства,
както и в оръжейните стаи на подразделенията.
По изключение това се допуска с разрешение
на министъра на отбраната.
Чл. 16. (1) Складовете и базите по начина
на ползване са постоянни (стационарни) и
временни (полеви).
(2) По предназначение складовете и базите
са войскови (раздавателни) и базисни.
(3) Към войсковите се отнасят складовете
на подразделенията, частите и съединенията,
включително летищните, корабните и гарнизонните.
(4) Към базисните се отнасят складовете и
базите на подчинение на структурите от оперативно и стратегическо ниво.
Чл. 17. Складовете и базите за съхраняване
на боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия са взриво- и пожароопасни
обекти, които се изграждат извън населените
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места, като районът за тяхното разполагане
следва да отговаря на специфични изисквания
по отношение на вида на почвата, релефа на
местността, площта на района, лесното свързване към националните пътна и жп мрежи,
местоположението и отдалечеността им спрямо важни граждански обекти, възможностите
за построяване на необходимите хранилища
и административни сгради, на охраната и отбраната и др.
Чл. 18. (1) Складовете и базите се състоят
от техническа и административна територия.
(2) На техническата територия се разполагат
хранилищата за съхраняване на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия и
се извършват технически прегледи, обслужване,
регламентни, товаро-разтоварни, транспортни
и други работи.
(3) На административната територия се
разполагат административните, служебните
и битовите сгради, контролно-пропускателен
пункт, противопожарна защита, гаражи, технически работилници и хранилища за материални
средства.
Чл. 19. (1) Складовете и базите се ограждат с три реда телени огради с Г-образни бетонни колове и бодлива тел, между които се
разполагат противопожарна защитна полоса
и охранителна полоса с осигурена 24-часова
въоръжена физическа охрана.
(2) На средната ограда се монтира периферната охранителна система и системата за
видеонаблюдение.
Чл. 20. (1) Хранилищата за съхраняване на
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се изграждат с твърда бетонна настилка
на пода, която да издържа натоварване, не помалко от 4 t/m2, и се оборудват с прозорци с
решетки, метални врати и естествена вентилационна система за поддържане на необходимия
влаго-температурен режим.
(2) Хранилищата по ал. 1 следва да имат:
1. обваловане със землени валове – тристранно или четиристранно;
2. рампа с широчина 1,5 – 2 m, височина
1,2 – 1,4 m и разположена по цялата дължина
на хранилището;
3. работна площадка пред фронта на хранилището с широчина не по-малко от 8 m;
4. тротоар около хранилището с широчина
0,8 – 1,0 m, отводнителна канавка и подпорна
стена към вала;
5. средства за противопожарна защита;
6. инсталация за мълниезащита и защита от
статично електричество;
7. електрическа, сигнално-охранителна и
пожароизвестителна инсталация от взривобезопасен тип;
8. телефонна линия за свръзка.
Чл. 21. Боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се предават и приемат
от определени длъжностни лица съгласно изискванията на Албума на първичните счетоводни
документи и счетоводния документооборот в
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Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Чл. 22. (1) Боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се съхраняват комплектно в щатна опаковка, наредени на фигури,
в пълно съответствие с изискванията за съвместно съхранение.
(2) Изключение от изискванията на ал. 1
правят елементите извън комплекта и елементите за ремонт.
Чл. 23. Разпределението на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
по хранилища и нареждането им на фигури се
извършват така, че да се осигурят необходимите
оптимални безопасни разстояния между хранилищата, правилното съвместно съхраняване,
условия за извършване на товаро-разтоварни
работи с използването на средства за механизация, правилно проветряване, възможност за
контролиране на качественото и техническото
им състояние, бързото изнасяне и др.
Чл. 24. Максималното количество боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия, които могат да се съхраняват в едно
хранилище, се определя в зависимост от нормата на активното взривно вещество, изчислена
по методиката за определяне на безопасните
разстояния при взрив.
Чл. 25. (1) Изстрелите с разделно-гилзово
зареждане се нареждат със снарядите към
външната ограда, а с бойните заряди – към
техническата територия.
(2) Реактивните изстрели се съхраняват в
хранилища, намиращи се в близост до вътрешната ограда, насочени с челните си части в
безопасно направление.
Чл. 26. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се нареждат в хранилищата на фигури по номенклатури
и партиди с капаците нагоре, като се оставят
работни проходи и проходи за наблюдение и
преглед.
(2) Сандъците от най-долния ред на фигурите
се поставят на дървени подложки. Подложките
се поставят така, че фигурите да бъдат устойчиви. Забранява се подложките да се заковават
към сандъците.
(3) Сандъците от външните редове на фигурите се поставят с маркировката към проходите.
(4) За устойчивост фигурите с височина над
1,5 m се укрепват на половината им височина
или на две места с подложки от летви, наредени на една линия.
(5) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с цилиндрична опаковка
се нареждат на фигури в редове, отделени между
редовете за устойчивост с дървени подложки.
Чл. 27. (1) Височината на фигурите не
трябва да превишава допустимата височина за
дадения вид боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия.
(2) Между фигурите се оставят проходи:
1. до тавана – не по-малко от 0,5 m;
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2. между тях – от 10 до 20 cm;
3. между различните номенклатури в една
фигура – 10 cm.
(3) Отделните партиди се разграничават с
еднообразни указателни стрелки.
Чл. 28. (1) На всяка фигура с боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
от една партида се поставя попълнен фигурен
етикет от страната на работния проход.
(2) Във всяко хранилище и в отчетното
звено трябва да има схема на разполагането
на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, която след всяко предаване и
приемане се актуализира.
(3) На непълните сандъци от лицевата
страна се нанася допълнителна маркировка
„НЕПЪЛЕН“ и се залепва етикет със същия
надпис. Във всяка партида може да има само
един непълен сандък, който се поставя на найгорния ред от страната на работния проход.
Чл. 29. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия задължително се пломбират.
(2) Отворените херметични кутии с боеприпаси и пиротехнически изделия задължително
се херметизират със смазка ПП 95/5 и парафинирана хартия.
(3) В един сандък се съхраняват боеприпаси
само от една партида и с един теглови знак
с изключение на унитарните изстрели, които
може да са с различни теглови знаци.
Чл. 30. (1) Практическите, халосните, лафетопробните, инертните и учебните боеприпаси
и пиротехнически изделия се съхраняват в
отделни хранилища, а при недостиг на складова площ – в едно хранилище, но на отделна
фигура. На фигурните им етикети се изписва
с четлив надпис „ПРАКТИЧЕСКИ“, „ХАЛОСНИ“, „ЛАФЕТОПРОБНИ“, „ИНЕРТНИ“ или
„УЧЕБНИ“.
(2) Снетите от употреба и забранени за
стрелба боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия до сдаването им за утилизация се съхраняват временно в складовете и
базите по чл. 16, ал. 4. На фигурите се поставя
табела с надпис „ЗАБРАНЕНИ“.
(3) Специалните боеприпаси – запалителни,
осветителни и димни, се съхраняват постоянно
в складовете и базите по чл. 16, ал. 4.
Чл. 31. Боеприпасите за стрелково въоръжение, ръчните гранати, подривните шашки и
капсул-детонаторите се съхраняват в хранилища,
намиращи се в близост едно до друго, оборудвани със сигнално-охранителни системи, позволяващи сигнализация при дежурния по военно
формирование или в караулното помещение.
Чл. 32. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което
се води специален дневник.
Чл. 33. Хранилищата за съхраняване на бое
припаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се оборудват с необходимите книги,
инструкции, таблици, норми, канцеларско оборудване и инструменти.
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Чл. 34. (1) Допускането до техническата
територия на складовете и базите, отварянето
и затварянето на хранилищата, предаването
и приемането в тях на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се извършват съгласно Устава за войсковата служба във
Въоръжените сили на Република България.
(2) Специфичните изисквания за съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се определят от министъра
на отбраната.
Част трета
Отчет на оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия
Чл. 35. Отчетът на ОБВВПИ във въоръжените сили се води съгласно изискванията на
Албума на първичните счетоводни документи
и счетоводния документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и в
структурите на подчинение на министъра на
отбраната.
Чл. 36. (1) В подразделенията, включително до рота и приравнените, отделен отчет на
ОБВВПИ не се води. Водят се документи за
контролиране на наличността им, за правилното им използване, съхраняване и опазване,
посочени в Устава за войсковата служба във
Въоръжените сили на Република България.
(2) В складовете и базите на тактическо и
оперативно ниво, частите и съединенията, регионалните служби „Военна полиция“, както и
в приравнените към тях, се води документален
отчет на ОБВВПИ.
(3) В органите за управление на стратегическо ниво и служби „Военна полиция“ и
„Военна информация“ се води оперативен отчет
на ОБВВПИ.
Чл. 37. Ежегодно в началото на годината
всички отчетни нива изготвят отчетни донесения за движението през предходната година,
за техническото състояние и наличността към
1 януари на текущата година на ОБВВПИ,
които се изпращат в старшата инстанция.
Редът, сроковете и начинът на попълване на
отчетните донесения се определят ежегодно
от министъра на отбраната/ръководителя на
съответната структура.
Чл. 38. (1) Ежегодно на всички отчетни нива
се провежда годишно сверяване на наличностите и движението на ОБВВПИ. До оперативно
ниво годишното сверяване се провежда пряко
между личния състав на отчетните звена, а
на стратегическо ниво – непряко по отчетни
донесения. Редът, сроковете и план-графиците
за провеждането му се определят ежегодно
от министъра на отбраната/ръководителя на
съответната структура.
(2) На тактическо ниво в складовете, базите,
частите и в приравнените към тях сверяването
се извършва пряко на всеки 3 месеца.
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Чл. 39. (1) Ежегодно до 30 септември на
текущата година се изготвя „Лимит за разхода
на ракети, бойни и халосни припаси за бойна
подготовка през следващата учебна година“.
(2) Лимитът за Българската армия се утвърждава от началника на отбраната, а лимитите за
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната – от министъра на отбраната или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Редът за заявяване, осигуряване, разходване и отчитане на лимитите по ал. 1 се
определя за Българската армия с акт на началника на отбраната, а за структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната – от
министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С ВИДОВЕ
ТРАНСПОРТ
Раздел I
Транспортиране на оръжия
Чл. 40. (1) Оръжията се транспортират с
автомобилен, железопътен, воден и въздушен
транспорт, след като са подготвени за това,
съгласно изискванията на техническата им
документация и при спазване на Наредба № 52
от 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
(2) Оръжията се транспортират опаковани
в щатна или в друга подходяща опаковка, като
сандъците, в които са поставени, са укрепени
и с пломбирани капаци.
(3) Монтираните оръжия на бойни машини
(самоходни шасита и прицепи) могат да се
транспортират на собствен ход и без опаковка.
Чл. 41. Автомобилите, определени за транспортиране на оръжия, трябва да са технически
изправни и да се натоварват, без да се превишава тяхната товароподемност.
Чл. 42. (1) При транспортиране на оръжия
на собствен ход или с автомобилен транспорт
се назначава старши на автомобила, а когато
са повече автомобили – и старши на колоната.
(2) Старшият на колоната (старшият на автомобила) контролира спазването на правилата
за движение и установените скорости.
Чл. 43. (1) Оръжията, с изключение на монтираните на бойни машини, се транспортират
в закрити вагони, поставени в щатна опаковка
или в сандъци, отговарящи на изискванията
на чл. 40, ал. 2.
(2) Монтираните на бойни машини оръжия
се транспортират укрепени на открити вагони.
Чл. 44. Товаренето и разтоварването на
оръжия на транспортни средства се извършва
ръчно или с помощта на средства за механизация на товаро-разтоварните работи при
спазване на съответните правила за безопасност
и инструкции за работа с тях.
Чл. 45. При натоварване на оръжия на воден транспорт се спазват следните изисквания:
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1. оръжия се натоварват само в трюмовете
на кораба; в изключителни случаи се допуска
разполагането им на горните палуби, като се
вземат необходимите мерки за укрепване на
фигурите и предпазването им от заливане с вода;
2. преди натоварване корабните трюмове
се почистват от други товари, включително
остатъци от киселини, основи, нефтопродукти,
негасена вар и др.
Чл. 46. Товаренето на оръжия на самолети (вертолети) се извършва от определени
и инструктирани лица под непосредственото
ръководство на командира на екипажа или на
определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното
разполагане на опаковката спрямо центъра на
тежестта на самолета (вертолета).
Чл. 47. Опаковката се поставя с капаците
нагоре на фигури без издадени сандъци и се
укрепва, за да не се допусне разместването є
по време на полета.
Чл. 48. (1) Охраната на транспортирането
на оръжията се извършва от служба „Военна
полиция“.
(2) Командирът (началникът) на съответното военно формирование/ръководителят на
съответната структура, транспортиращи оръжия,
изпраща заявка до съответната структура на
служба „Военна полиция“, в която се посочват
видът на транспортните средства и оръжията,
и предлага маршрут на движение. За формированията от Българската армия заявките се
изпращат чрез видовете въоръжени сили, а за
останалите структури от въоръжените сили – от
техния ръководител.
(3) Служба „Военна полиция“ осигурява
полицейски ескорт, съобразен с вида и особеностите на транспортните средства и превозваните товари, в 3-дневен срок от получаване
на заявката по ал. 2.
(4) При транспортиране на ОБВВПИ с
железопътен транспорт охраната се организира от командира (началника) на военното
формирование/ръководителя на съответната
структура, транспортиращи оръжия.
Раздел II
Транспортиране на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Чл. 49. (1) Боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия се транспортират с
автомобилен, железопътен, воден и въздушен
транспорт.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се транспортират в изправна
щатна опаковка.
Чл. 50. (1) Автомобилите, определени за
транспортиране на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, трябва да са
технически изправни, осигурени с искроуловители и пожарогасителни средства.
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(2) На лявата задна част на каросерията се
поставя червен флаг с размери 40 x 40 cm, а
на предната броня на автомобила се поставя
табела „ВЗРИВООПАСНО“.
(3) Водачите на автомобилите се инструктират преди тръгване за мерките за безопасност
при превозване на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия.
(4) Автомобилите се натоварват, без да се
превишава тяхната товароподемност.
Чл. 51. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се нареждат
в каросерията на автомобилите както перпендикулярно, така и успоредно на движението им.
(2) Сандъците се подреждат така, че найгорният ред да бъде наравно с нивото на борда
или да го надвишава най-много с една трета
от височината на сандъка.
Чл. 52. (1) Дистанцията между отделните
автомобили, превозващи боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия, трябва
да бъде не по-малка от 100 m, а скоростта на
движение – не по-голяма от 50 km/h извън
населено място, до 40 km/h в населено място
и до 70 km/h по магистрала.
(2) Старшият на колоната автомобили се
намира в кабината на първия, а въоръжената охрана – в каросерията на съпровождащ
автомобил, който се движи след последния
автомобил на колоната.
Чл. 53. При транспортирането на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
с автомобилен транспорт се забранява:
1. натоварените автомобили да се зареждат с
гориво или да се прелива гориво от резервоара
на един автомобил в резервоара на друг, както
и да се извършват ремонтни дейности;
2. двигателите да се подгряват с открит огън;
3. съвместно превозване на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
и запалими течности;
4. пушенето в автомобилите или на разстояние, по-малко от 25 m от тях;
5. превозването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в ремаркета;
6. спирането на отделни автомобили или
автомобилни колони в населени места;
7. пътуването в лоши атмосферни условия
(силни гръмотевици, бури, гъста мъгла и др.);
8. превозването на хора в каросериите на
автомобилите и допускането на външни лица
при спиране и почивка освен охраната.
Чл. 54. (1) Транспортирането на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия с
железопътен транспорт се извършва с товарни
и по изключение със смесени влакове при спазване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен
превоз на военни товари, техника и войски.
(2) Вагоните трябва да са закрити, изправни,
чисти, с технически паспорт и с изключени
спирачки.
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(3) Преди натоварване на вагоните се затварят прозорците и капаците им, а ключалките
на вратите, от които не се товари, се завързват
здраво.
(4) След натоварване на вагоните се извършва проверка на натоварените количества
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия и качеството на натоварването, след
което вратите се затварят, ключалките им се
завързват здраво и се пломбират.
Чл. 55. (1) Вагоните, натоварени с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия, се прикачват в последната четвърт на
влаковата композиция. Между тях и локомотива
трябва да има най-малко 6 товарни вагона с
незапалими материали.
(2) Когато във влаковата композиция има и
вагони със запалими материали, те се прикачват
след вагоните с боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия и се разделят с наймалко 3 вагона с незапалими материали.
(3) Маневрите на вагони с боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се извършват винаги с прикачен през 6 вагона
локомотив.
(4) При продължителен престой в жп гарите
вагоните с боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се отделят под охрана на коловоз, намиращ се на не по-малко от
200 m от гаровите и други сгради.
Чл. 56. (1) Изпращачите на ешелони с
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни в установения срок
да уведомят едновременно отправната гара и
получателите за транспортирането им.
(2) Получателите на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия следва да
освободят вагоните 6 часа след уведомяването
им за пристигането на ешелона на получаващата гара. При невъзможност получателят
осигурява надеждна охрана до окончателното
им извозване.
Чл. 57. (1) При възможност в един вагон
се натоварват боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия от една номенклатура
и една партида.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се натоварват комплектно.
(3) При натоварването в един вагон на няколко номенклатури боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия се спазват правилата
за съвместно съхраняване и транспортиране.
(4) При натоварване надлъжните оси на
изстрелите следва да са успоредни на осите на
вагоните (перпендикулярно на движението).
(5) Опаковката на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се нарежда
плътно на фигури и се укрепва, за да не се
допусне падане, разместване или удряне при
транспортирането.
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(6) Боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия в кръгла опаковка се укрепват
с летви, за да не се допусне търкалянето им при
транспортирането. Не се допуска заковаване
на летвите към опаковката.
Чл. 58. При натоварване на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия на
воден транспорт се спазват следните изисквания:
1. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се натоварват само в
трюмовете на кораба; в изключителни случаи
се допуска разполагането им на горните палуби, като се вземат необходимите мерки за
укрепване на фигурите и предпазването им от
заливане с вода;
2. преди натоварване корабните трюмове
се почистват от други товари, включително
остатъци от киселини, основи, нефтопродукти,
негасена вар и др.;
3. при натоварване и разтоварване на плавателни съдове транспортните средства се
доближават до тях поединично;
4. местата за натоварване и разтоварване на
плавателни съдове трябва да бъдат разположени на не по-малко от 200 m от други обекти.
Чл. 59. Натоварените плавателни съдове с
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се извеждат незабавно от пристанището
(кея) на рейд. При товаренето на корабите от
рейд те се разполагат от фарватера на разстояние, не по-малко от 25 m.
Чл. 60. (1) Боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се превозват с транспортни самолети и вертолети, като преди натоварването им се извършва технически преглед.
(2) Осколочните, осколочно-фугасните, бронебойните и кумулативните боеприпаси могат
да се транспортират в снаряден вид. Останалите
се транспортират в неснаряден вид.
Чл. 61. Товаренето се извършва от определени и инструктирани лица под непосредственото
ръководство на командира на екипажа или на
определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното
разполагане на опаковката спрямо центъра на
тежестта на самолета (вертолета).
Чл. 62. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се поставят
така, че надлъжните оси на изстрелите да са
перпендикулярни на посоката на полета.
(2) Преди транспортирането се свалят
капаците на металните кутии с бойни мино
хвъргачни заряди. Те се поставят обратно след
разтоварването.
(3) Опаковката се поставя с капаците нагоре
на фигури без издадени сандъци и се укрепва,
за да не се допусне разместването є по време
на полета.
(4) Боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия в кръгла опаковка се укрепват
с подпорни трупчета, поставени под крайните
опаковки, за да не се допусне търкалянето им
при транспортиране.
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(5) Фигурите с боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия се закрепват със
сдвоени въжета в следната последователност:
отначало в надлъжна посока, а след това в
напречна.
Чл. 63. Охраната на транспортирането на
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се организира и извършва по
реда на чл. 48.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, РЕГЛАМЕНТНИ
РАБОТИ, ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ИЗПИТВАНИЯ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ,
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Технически прегледи, обслужване и ремонт
на оръжия
Чл. 64. Техническите прегледи на оръжия
се провеждат с цел:
1. установяване на техническото състояние
и комплектуването на оръжията;
2. определяне на неизправностите, получени
при използването на оръжията, причините за
тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за
съхранение на оръжията.
Чл. 65. Техническото обслужване на оръжия
се извършва с цел осигуряване на:
1. постоянна техническа изправност;
2. безотказност при работа;
3. максимален междуремонтен срок;
4. отстраняване на неизправностите и причините за тях, водещи до преждевременно
износване и счупване на възли и механизми.
Чл. 66. (1) Ремонтът на оръжия се провежда
с цел възстановяване на експлоатационните
характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период
на експлоатация.
(2) Ремонтът на оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни,
термични, механични и други работи, в резултат
на които детайлите придобиват първоначалната
си форма и размери, а механичните им свойства
се привеждат в съответствие с техническите
изисквания.
(3) Ремонтът на оръжия във военните формирования се извършва с участието на личния
състав, който ги експлоатира (разчет, екипаж).
Чл. 67. (1) Оръжията се предават за ремонт
заедно с индивидуалния комплект запасни инструменти и принадлежности и техническата
им документация.
(2) Извършеният ремонт и настъпилите изменения в качественото състояние на оръжията
се отразяват в индивидуалната им техническа
документация.
Чл. 68. Техническият преглед, техническото
обслужване и ремонтът на оръжията, монтирани на бойни машини (самоходни шасита и
прицепи), се провеждат комплексно.
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Чл. 69. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите за технически преглед,
обслужване и ремонт на оръжията, използваните инструменти и принадлежности, смазочни
и експлоатационни материали и разходните
норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания и инструкциите
по експлоатация.
Раздел II
Технически прегледи, регламентни работи, обслужване, ремонт и изпитвания на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
Чл. 70. Контролът за техническото състояние
на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провежда с цел поддържането
им в постоянна техническа изправност, годност
за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение
и включва:
1. планови или извънпланови технически
прегледи;
2. регламентни работи;
3. извършване на полигонни и лабораторни
изпитвания;
4. провеждане на техническо обслужване
и ремонт.
Чл. 71. Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се провеждат с цел:
1. установяване на годността им за безопасно
дългосрочно съхранение и готовност за бойно
използване по предназначение;
2. установяване на измененията в техническото състояние, херметизацията и антикорозийните им защитни покрития и отстраняване
на причините, предизвикали тези изменения;
3. определяне на необходимите дейности
за ремонт и техния обем за привеждане на
БВВПИ в техническа изправност.
Чл. 72. (1) Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се провеждат по утвърден от командира (началника) на военните формирования план от
назначени комисии веднъж годишно, в топло
и сухо време.
(2) Техническите прегледи се провеждат на
постоянни и временни пунктове, осигурени с
необходимото техническо оборудване, инструменти и материали.
(3) На технически прегледи се подлагат два
процента от боеприпасите в партидата, но не
по-малко от два сандъка. При констатиране на
неизправности прегледаното количество се удвоява. Ако и при повторния преглед се установят
неизправности, партидата се проверява изцяло.
(4) За резултатите от проведените технически
прегледи и регламентни работи комисията по
ал. 1 изготвя акт, който се изпраща в старшата
инстанция.
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Чл. 73. При техническите прегледи на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се установява:
1. техническото им състояние и съответствие
на категорията;
2. измененията, настъпили в тях при съхранението, и причините за тях;
3. наличието на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за
стрелба или ограничено годни;
4. правилното им комплектуване и съответствието на маркировката;
5. характерът и обемът на необходимите
ремонтни работи;
6. правилното водене на отчета им;
7. изпълнението на изискванията по съхранението им.
Чл. 74. (1) Техническите прегледи се провеждат съгласно изискванията на техническите
описания и инструкциите за експлоатация.
(2) Регламентните работи се провеждат
в обем и в срокове, указани в техническите
описания и в инструкциите за експлоатация.
Чл. 75. (1) При откриване на дефекти боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия се привеждат в по-ниска категория.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са негодни за
дългосрочно безопасно съхранение и бойно
използване, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават
за утилизация.
Чл. 76. При техническото обслужване се
извършват:
1. почистване на стара и негодна смазка,
замърсявания и корозия;
2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;
3. замяна на негодни елементи;
4. херметизация;
5. възстановяване на маркировката;
6. ремонт на неизправна опаковка.
Чл. 77. Необходимостта от ремонт се установява от резултатите на техническите прегледи
и регламентните работи или се определя от
установените междуремонтни срокове. Ремонтът
на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва в специализирани
и оборудвани за тази цел места.
Чл. 78. При ремонта се извършват:
1. отстраняване на корозията;
2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;
3. възстановяване на формата и размерите
на определени елементи;
4. замяна или коригиране теглото на бойните заряди;
5. замяна на неизправни пресовани детонатори, взриватели или капсулни втулки;
6. херметизация;
7. отстраняване на побитости;
8. отстраняване на клатенето и изкривяването
на снаряда в дулцето на гилзата.
Чл. 79. (1) Изпитванията на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се провеждат планово или извънпланово (при
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възникнала необходимост) в специализирани
лаборатории и полигони по изготвени от производителя или от специалистите на лабораторията/полигона програми и методики.
(2) Обектите по ал. 1 следва да отговарят
на нормативните и техническите изисквания
за извършване на изпитвания на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия.
(3) Изпитванията биват лабораторни и
полигонни.
(4) На лабораторни изпитвания се подлагат
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия, показали отклонения от нормалното
действие и дефекти при стрелба или от партиди
с изтекъл срок на съхранение.
(5) На полигонни изпитвания се подлагат
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с констатирани неизправности
при техническите прегледи и регламентните
работи, показалите отклонения от нормалното
действие при проведени учебно-бойни стрелби
или отклонения от техническите изисквания при
проведените лабораторни изпитвания.
Чл. 80. (1) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, показали
резултати, различни от тези в техническите
изисквания при проведените полигонни и
лабораторни изпитвания, се прекатегоризират
в трета категория и се снемат от употреба с
акт на министъра на отбраната, след което се
предават за утилизация.
(2) На боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия, показали резултати,
отговарящи на тези в техническите изисквания,
се удължава срокът на годност.
Чл. 81. (1) Всички видове боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се делят на 3 категории.
(2) Първа категория боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са тези, които
отговарят на следните условия: нови, годни за
бойно използване и дългосрочно съхранение,
на които техническият и експлоатационният
ресурс не е изчерпан, отговарящи по всички
показатели на изискванията на действащата
техническа документация.
(3) Втора категория боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия са тези,
които отговарят на следните условия: годни за
бойно използване и дългосрочно съхранение,
на които техническият и експлоатационният
ресурс не е изчерпан или е удължен след съответните полигонни и лабораторни изпитвания,
с несъществени отклонения от изискванията на
действащата техническа документация, които
не пречат на нормалната им експлоатация или
се нуждаят от ремонт.
(4) Трета категория са боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които
отговарят поне на едно от следните условия:
1. забранени за стрелба;
2. oпасни за бойно използване и дългосрочно съхранение боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия и елементи за тях;
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3. на които техническият и експлоатационният ресурс е изчерпан;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация,
които пречат на нормалната им експлоатация
и не подлежат на ремонт.
(5) Определянето на категориите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се извършва при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната,
въз основа на:
1. проведени технически прегледи;
2. проведени регламентни работи;
3. проведени полигонни и лабораторни
изпитвания;
4. качествения им отчет.
Г л а в а

п е т а

СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, УТИЛИЗАЦИЯ
И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Снемане от употреба
Чл. 82. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се
снемат от употреба при наличие на някое от
следните условия:
1. заповед за снемане от въоръжение;
2. количества, надхвърлящи щатните потребности;
3. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;
4. негодност за употреба и опасност за
съхранение;
5. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация,
които пречат на нормалната им експлоатация
и не подлежат на ремонт;
6. спряно производство и невъзможност за
осигуряване с резервни части.
(2) Снемането от употреба на ОБВВПИ се
извършва при условия и по ред, определени
от министъра на отбраната.
Раздел II
Утилизация и унищожаване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия
Чл. 83. (1) Утилизацията на ОБВВПИ се
извършва съгласно Закона за обществените
поръчки и действащата нормативна уредба
в обекти, отговарящи на изискванията за
безопасност и охрана и на изискванията на
действащото законодателство за опазване на
околната среда.
(2) Обектите по ал. 1 могат да бъдат имоти – в управление на Министерството на отбраната/съответната структура, и имоти – собственост на други лица.
(3) Използваните технологии в обектите по
ал. 1 трябва да осигуряват:
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1. комплексност на преработка на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на ОБВВПИ;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на
опазването на околната среда.
(4) Сроковете за утилизация се определят
от министъра на отбраната/ръководителя на
съответната структура.
(5) В процедурите по утилизация на ОБВВПИ
в обекти – в управление на Министерството
на отбраната/съответната структура, могат да
участват български или чуждестранни юридически лица, както и техни обединения.
(6) Лицата по ал. 5 трябва да притежават
разрешение за производство на ОБВВПИ за
дейност утилизация съгласно изискванията на
ЗОБВВПИ, което не е задължително да включва
всички номенклатури ОБВВПИ, подлежащи на
утилизация по съответната процедура.
(7) Лицата по ал. 5 трябва да представят
технологични карти за всички номенклатури
ОБВВПИ, подлежащи на утилизация по съответната процедура.
Чл. 84. (1) Боеприпаси и пиротехнически
изделия, невзривили се при учебно-бойни стрелби, се унищожават на място без преместване
от специално назначени полигонни команди.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, опасни за съхранение
и транспортиране, се унищожават на близки
полигони или на специално оборудвани подривни площадки.
(3) Елементи от боеприпаси и пиротехнически изделия, като взриватели, капсулни втулки,
детонатори, капсул-детонатори, предавателни
заряди, капсуловани възпламенители, елементи
на газгенератори, трасьори, барутни петарди,
усилващи заряди, звездни бомби, сигнални
ракети и др., се унищожават чрез взривяване
или изгаряне.
(4) Оръжия, възли, агрегати и детайли от
тях могат да се унищожават чрез начупване
или нарязване с последващо използване на
получения скрап.
Г л а в а
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ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОРЪЖИЯ,
БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 85. (1) На продажба по наредбата подлежат ОБВВПИ, разрешени от закона и снети
от употреба.
(2) Продажбата на ОБВВПИ се извършва
на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава
членка, които притежават разрешение за производство и/или търговия, издадено от директора
на Главна дирекция „Охранителна полиция“ на
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МВР или от оправомощено от него длъжностно
лице, получено при условията и по реда на
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, и на
лица, притежаващи лицензия или разрешение
по смисъла на Закона за експортния контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба и на правилника за прилагането му.
Чл. 86. (1) Ежегодно до 31 януари Щабът по
отбраната/структура, определена от съответния
ръководител, изготвя и представя за утвърждаване от министъра на отбраната/ръководителя
на съответната структура списък на излишните
за Българската армия/съответната структура
ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа два раздела – „За търговска реализация“ и „За утилизация“:
1. в раздел „За търговска реализация“ се
включват:
а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия първа и втора категория
и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4,
които не са били включвани в този раздел в
предходни години;
б) оръжия, които не са били включвани в
този раздел в предходни години;
2. в раздел „За утилизация“ се включват:
а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са категоризирани
в трета категория съгласно изискванията на
чл. 81, ал. 4, т. 2;
б) боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия първа и втора категория и
категоризираните в трета категория съгласно
изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, които
не са могли да бъдат реализирани в срока и
по реда на чл. 92, ал. 1;
в) оръжия, които не са могли да бъдат реализирани в срока и по реда на чл. 92, ал. 1.
(3) Включените в списъка по ал. 1 ОБВВПИ
се считат за снети от употреба с утвърждаването на списъка.
(4) Списъкът по ал. 1 се изготвя по видове ОБВВПИ, номенклатури, количества,
комплектност (резервни части), категория за
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и местонахождение. Списъкът е
валиден за календарната година, през която е
издаден. При необходимост списъкът може да
бъде актуализиран по реда на ал. 1.
Чл. 87. (1) Министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура назначава
постояннодействаща комисия, която в срок,
определен с негов акт, от получаване на списъка
по чл. 86, ал. 1 определя началните продажни
цени. Определената от комисията стойност на
ОБВВПИ без данък върху добавената стойност
е начална продажна цена франко местонахождението им при продажбата.
(2) На всеки 3 месеца комисията по ал. 1
може да намалява началната продажна цена на
номенклатурите от списъка, които в съответния
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период не са продадени. С решение на комисията по ал. 1 цената може да бъде намалена
при първите две оценки с не повече от 20 на
сто, а при третата – с не повече от 30 на сто.
Решението на тази комисия влиза в сила от
датата на утвърждаването му от министъра
на отбраната/ръководителя на съответната
структура.
Чл. 88. (1) След определяне на началните
продажни цени по реда на чл. 87 министърът
на отбраната/ръководителят на съответната
структура определя способа за продажба на
ОБВВПИ – пряко от Министерството на
отбраната/съответната структура или чрез
комисионер.
(2) Определянето на способа за продажба
се извършва въз основа на мотивирано предложение от компетентната структура в Министерството на отбраната/съответната структура.
Чл. 89. (1) При пряка продажба на ОБВВПИ
поканата за участие в процедурите по покупкопродажба на ОБВВПИ се публикува на интернет
страницата на Министерството на отбраната/
съответната структура и в един централен всекидневник до 5 работни дни след определянето
на началните продажни цени.
(2) Лицата, отговарящи на изискванията на
чл. 85, могат да представят писмено съгласие
за участие в процедурата по договаряне, като
прилагат заверено копие на документите,
удостоверяващи правото им да извършват съответния вид дейност, а за търговците, които
не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър – и удостоверение за актуално
състояние.
(3) На лицата, представили документите
по ал. 2, комисията по чл. 87, ал. 1 осигурява
достъп до списъка по чл. 86, ал. 1.
(4) Всеки месец до 10-о число лицата по ал. 2
могат да подават предложения за закупуване
на ОБВВПИ в запечатан непрозрачен плик в
деловодството на Министерството на отбраната/
съответната структура. Предложението за цена
се поставя в малък непрозрачен запечатан плик
с надпис „Предлагана цена“.
(5) Предложението по ал. 4 съдържа: вида,
количествата, предложението за цена, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с
надпис „Предлагана цена“, заверено копие от
лицензията или разрешението за съответния вид
дейност и оригинал от платежно нареждане за
внесен депозит по сметка на Министерството
на отбраната/съответната структура в размер
10 на сто от размера на началната продажна
цена на номенклатурите, за които се подава
предложение, а за търговците, които не са
пререгистрирани по Закона за търговския регистър – и удостоверение за актуално състояние.
Чл. 90. (1) Всеки месец между 10-о и 20-о
число при наличие на постъпили предложения
по реда на ал. 4 министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура назначава
комисия за разглеждане, оценка и класиране
на постъпилите предложения за закупуване на
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ОБВВПИ, която се състои от петима членове.
Комисията задължително включва юрист, финансист и специалисти по ОБВВПИ, които се
разглеждат за търговска реализация.
(2) Комисията по ал. 1 заседава след 20-о
число на съответния месец.
(3) Процедурата по продажба на ОБВВПИ
може да се проведе, в случай че поне един
кандидат е подал предложение за закупуване
по чл. 89, ал. 4.
(4) Комисията съставя протокол за дейността
си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения;
3. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
4. класираните кандидати и предложените
от тях цени.
(5) Комисията извършва оценка и класиране
на предложенията по критерия „най-висока
предложена цена“.
(6) В случай на две еднакви най-високи
ценови предложения за една и съща позиция
от списъка по чл. 86, ал. 1 комисията определя
срок, в който участниците с еднакви най-високи
ценови предложения представят нови ценови
предложения, които са равни или по-високи от
достигнатото най-високо предложение.
(7) Протоколът по ал. 4 се утвърждава от
министъра на отбраната/ръководителя на съответното ведомство и копие от него се предоставя
на комисията по чл. 87, ал. 1.
(8) Министърът на отбраната/ръководителят
на съответната структура или упълномощено
от него длъжностно лице сключва договор за
покупко-продажба с кандидата, предложил
най-висока цена.
(9) Ако кандидатът или негов упълномощен
представител не се яви за сключване на договор
в указаните в поканата време и място, депозитът
му се задържа, като се поканва класираният на
второ място кандидат за сключване на договор.
(10) Ако и класираният на второ място
кандидат откаже да сключи договор, депозитът
му се задържа и процедурата се прекратява.
(11) Ако лицето, с което е сключен договор,
не заплати стойността на ОБВВПИ, договорът
се прекратява, а депозитът му се задържа.
(12) На всички останали кандидати депозитите се освобождават в срок 10 работни дни
от сключването на договора.
Чл. 91. (1) При продажба на ОБВВПИ чрез
комисионер същият се избира по реда на ЗОП
и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Преоценката на ОБВВПИ, които се
продават чрез комисионер, се извършва при
условията и по реда на чл. 87, ал. 2.
Чл. 92. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,
които не са продадени за срок 12 месеца, считано от датата на включването им в раздел „За
търговска реализация“ от списъка по чл. 86,
ал. 1, се включват в раздел „За утилизация“
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от списъка по чл. 86, ал. 1 и за тях се открива
процедура по възлагане на обществена поръчка
за утилизация.
(2) Оръжията, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, както и
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия първа и втора категория и
категоризираните в трета категория съгласно
изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по
чл. 86, ал. 1, могат да бъдат продавани, при
условие че:
1. за тях не е открита процедура по възлагане
на обществена поръчка за утилизация;
2. за тях е завършена процедура по възлагане
на обществена поръчка за утилизация, избран
е изпълнител и е сключен договор, но същите
се намират в складовете на Министерството
на отбраната/съответната структура и изпълнителят е съгласен; в този случай договорът за
утилизация се прекратява частично или изцяло
в зависимост от предмета на продажбата.
(3) Боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, категоризирани в
трета категория съгласно изискванията на чл. 81,
ал. 4, т. 2, включени в раздел „За утилизация“
от списъка по чл. 86, ал. 1, не могат да бъдат
продавани, а само утилизирани.
Чл. 93. Оръжията, включени в раздел „За
утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, както
и боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия първа и втора категория
и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4,
включени в раздел „За утилизация“ от списъка
по чл. 86, ал. 1, могат да бъдат предоставяни
безвъзмездно на юридически лица на бюджетна издръжка при спазване разпоредбите на
действащото законодателство, при условие че:
1. за тях не е открита процедура по чл. 89
или чл. 91;
2. за тях не е открита процедура по възлагане
на обществена поръчка за утилизация;
3. за тях е завършила процедура по възлагане
на обществена поръчка за утилизация, избран
е изпълнител и е сключен договор, но същите
се намират в складовете на Министерството
на отбраната/съответната структура и изпълнителят е съгласен; в този случай договорът за
утилизация се прекратява частично или изцяло
в зависимост от предмета на продажбата.
Г л а в а
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КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА
И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 94. Командирите (началниците) от
всички степени осъществяват контрол върху
дейностите с ОБВВПИ в рамките на функционалните им задължения.
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Чл. 95. (1) В плана за подготовка на военните формирования, складовете и базите през
годината се планират обемът, времето и длъжностните лица за провеждане на контролните
дейности на ОБВВПИ.
(2) Резултатите от контролните дейности се
отразяват в специални книги.
Чл. 96. Контролът върху дейностите по глава
пета, раздел II се осъществява от министъра
на отбраната/ръководителя на съответното ведомство или от определено от него длъжностно
лице. Конкретните мерки за контрол се уговарят
между министъра на отбраната/ръководителя
на съответното ведомство и лицето, избрано
за изпълнител на утилизацията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Боеприпаси с изтекъл срок на годност“
са артилерийски изстрели, реактивни снаряди,
бойни части на ракети, торпеда, авиационни
и дълбочинни бомби, патрони от стрелково
оръжие, гранати, инженерни и морски мини,
фугаси и др., на които е изтекъл срокът на
годност, през който те са годни за дългосрочно безопасно съхранение и готови за бойно
използване по предназначение.
2. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхранение на
дадена номенклатура ОБВВПИ.
3. „Снарядени боеприпаси“ са боеприпаси
със завит на тях взривател и които са готови
за бойно използване по предназначение.
4. „Опасни за бойно използване и дългосрочно съхранение боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия и елементи за тях“
са следните:
а) стреляни и невзривили се снарядени
снаряди, мини, гранати и реактивни снаряди,
морски боеприпаси и авиационни средства за
поразяване;
б) снарядени изстрели, които са били подложени под действието на взрив, огън при
пожар, аварии при транспортиране, паднали
от височина над 3 м в опаковка и под 1 м без
опаковка, със следи от удар по корпусите на
снарядите, мините, челните части, морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване,
и челните взриватели и с взриватели, на които
са пробити или смачкани мембраните;
в) взривателите с механични повреди, със
снети предпазни капачки и смачкани, скъсани
или липсващи мембрани, както и снарядите,
мините и реактивните снаряди в снаряден вид
с такива взриватели;
г) гранати и мини с поставени в тях запалки;
д) детонатори и шашки с поставени в тях
капсул-детонатори;
е) разривните заряди в снаряди, мини,
гранати и реактивни снаряди, морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване с
настъпили физико-химични изменения или
механични повреди;
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ж) бездимни барути, загубили химическата
си устойчивост;
з) без или със нарушена маркировка;
и) негодни за употреба пиротехнически
изделия и взривни вещества.
5. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба“ са
тези, показали резултати, неотговарящи на изискванията на техническата документация, при
проведени полигонни и лабораторни изпитвания
и прекатегоризирани в трета категория.
6. „Съответна структура“ е служба „Военна
полиция“, служба „Военна информация“, военните академии и висшите военни училища,
Военномедицинската академия и Националната
гвардейска част.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 2,
ал. 2 ЗОБВВПИ.
§ 3. Отменя се Наредбата за условията и
реда за осъществяване на дейностите, свързани
с взривните вещества, огнестрелните оръжия и
боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната, приета с Постановление
№ 217 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ,
бр. 80 от 2008 г.).
§ 4. До 7 дни от влизане в сила на наредбата
списъкът по чл. 84, ал. 1 за 2010 г. от отменената
наредба по § 3 се привежда в съответствие с
изискванията на чл. 86.
§ 5. Недовършените процедури за продажба
на ОБВВПИ към датата на влизане в сила на
наредбата се довършват по новия ред.
9792

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 30 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за избор, изпълнение
и контрол на промоционални програми за
земеделски и хранителни продукти, приета с
Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Промоционални програми по
чл. 2 се изготвят за продуктите и за държавите
или областите, включени в Приложение II към
Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5
юни 2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на
Съвета относно действията за информиране и
насърчаване, свързани със селскостопанските
продукти на вътрешния пазар и в трети страни
(ОВ, L 147 от 6.6.2008 г.) и могат да включват
дейностите, посочени в чл. 2, ал. 1 на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 3 от
5.1.2008 г.).
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(2) Промоционални програми по чл. 3 се
изготвят за продуктите или темите, включени
в Приложение I, част А към Регламент (ЕО)
№ 501/2008 на Комисията, съгласно насоките
за промоция на вътрешния пазар по Приложение I, част Б на същия регламент и могат да
включват дейностите, посочени в чл. 2, ал. 1
на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета.“
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „чл. 21, ал. 1“
се заменят с „чл. 8, ал. 3“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подават“ се добавя
„на български и английски език“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предлагащото сдружение може да
предложи част от разходите за изпълнение на
програмата да бъдат съфинансирани от бюджета
на Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно чл. 13, ал. 3 от
Регламент 3/2008.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „контролен лист“ се заменят с „формуляр за идентификация и оценка“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Формулярът за идентификация и оценка
отразява резултатите от проверката за допустимост и оценяването на подадените промоционални програми за вътрешния пазар съгласно
приложение № 1 и за трети страни съгласно
приложение № 1а.“
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 юни, съответно 15 януари“ се заменят с „15 юни, съответно 31 януари“,
а думите „контролните листове“ се заменят с
„формулярите за идентификация и оценка“.
2. В ал. 2:
а) след думите „промоционални програми“
се добавя „чрез формуляр за идентификация
и оценка“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. съответствието на програмата с продук
тите, с държавите или с областите по чл. 4,
ал. 1 и с продуктите, темите и насоките за
промоция на вътрешния пазар по чл. 4, ал. 2;“
в) в т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) съответствие между стратегията и целите
на програмата и предложените мерки;“.
3. В ал. 3 се създават т. 5 и 6:
„5. програмата е недопустима съгласно раздел I на формуляра за идентификация и оценка;
6. при оценяването є в раздел II на формуляра
за идентификация и оценка получи по-малко
от 2/3 от максималния брой точки.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Постоянната консултативна комисия
разглежда предложението за съфинансиране
по чл. 8, ал. 3 и предлага на министъра на
земеделието и храните схема за финансиране
на промоционалната програма съгласно из-

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

искванията на чл. 13 от Регламент № 3/2008
и средствата, предвидени в бюджетa на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 6. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието и храните писмено уведомява ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в 10-дневен срок след
официалното получаване на нотификацията на
ЕК за одобрените промоционални програми и
прилага копия на програмите и документите
по чл. 8, ал. 2, както и копия от заповеди
на министъра на земеделието и храните за
утвърждаване на начина на финансиране на
промоционална програма и за утвърждаване
на прилагащата организация за изпълнение на
промоционална програма, в случай че е избрана
прилагаща организация.“
§ 7. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предлагащите сдружения са длъжни да
изберат организация или организации, които ще
прилагат програмата (прилагащи организации).
Прилагащите организации се избират преди или
след подаването на промоционалната програма, но не по-късно от 30 календарни дни след
нотификацията от ЕК за нейното одобряване.“
§ 8. В чл. 16, ал. 2 след думите „два централни всекидневника“ се добавя „в България и/
или в друга държава – членка на Европейския
съюз, като срокът за подаване на документи
не трябва да е по-малък от 1 месец от датата
на публикуване на обявата“.
§ 9. В чл. 18, т. 2 след думите „прилагаща
организация“ се добавя „и копие на получените
оферти“.
§ 10. В чл. 19, ал. 4 думите „20 дни“ се
заменят с „30 дни“, а след абревиатурата „ЕК“
се добавя „и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, сключва договори с предлагащите сдружения за финансово подпомагане
на одобрените от ЕК промоционални програми.
Договорите се сключват в срок 90 календарни дни от датата на нотификацията от ЕК за
нейното одобряване.“
2. В ал. 4 след абревиатурата „ЕС“ думите
„и от бюджета на МЗХ“ се заличават.
§ 12. Член 21 се отменя.
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или използвани в изпълнение“ се заменят със „за нуждите“.
2. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на ЕК копия на
одобрените по ал. 1 материали.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
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„(3) При необходимост ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изисква от
Министерството на здравеопазването становище
дали информационните и промоционалните
материали, изготвени в изпълнение на промоционалните програми по чл. 3, отговарят на
изискванията на чл. 5, ал. 3.“
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „всяка година“ се добавя
„административни и счетоводни проверки и“.
2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. да водят аналитично счетоводство;“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Предлагащите сдружения са длъжни да
имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалната
програма.“
§ 15. Създават се чл. 24а, 24б и 24в:
„Чл. 24a. (1) Заявката за авансово плащане се
подава до 30 дни след сключване на договор за
финансово подпомагане, а при многогодишните
програми – до 30 дни от началото на всеки
период от 12 месеца. След изтичане на срока
не може да се иска авансово плащане.
(2) Заявката за авансово плащане се подава, след като предлагащото сдружение внесе
гаранция за изпълнението му в полза на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер
110 на сто от исканата сума, при условията,
предвидени в дял III от Регламент (ЕИО)
№ 2220/85 (ОВ, L 205 от 1985 г.).
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на ЕК копие от
заявката за авансово плащане и доказателство
за депозирането на съответната гаранция.
(4) Всяко авансово плащане покрива наймного 30 на сто от стойността на годишната
финансова помощ на ЕС и където е приложимо,
на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва авансово плащане
до 30 календарни дни след депозирането на
заявката за авансово плащане.
Чл. 24б. (1) Заявката за междинно плащане
се подава преди края на календарния месец
след изтичане на всеки 3-месечен период, изчислен от датата на подписване на договора
за финансово подпомагане. След изтичане на
срока плащането се намалява с 3 на сто за
всеки пълен месец закъснение освен в случай
на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявката за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов
отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за въпросния 3-месечен
период и извлечение по сметката, посочена в
чл. 24, ал. 5.
(3) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на
сто от стойността на годишното финансиране
на програмата от ЕС и където е приложимо,

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
След достигане на това равнище не може да
се подават нови заявки за междинно плащане.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва междинно плащане
до 60 календарни дни след депозирането на
заявката за плащане. Този срок спира да тече и
се уведомява предлагащото сдружение, когато
заявката е недопустима, не са предоставени
всички необходими документи или ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, смята за
необходимо да получи допълнителна информация или да извърши допълнителна проверка.
Срокът продължава да тече след получаване
на необходимите документи или от датата на
извършване на проверките, които трябва съответно да бъдат предадени или извършени в срок
30 календарни дни считано от уведомяването
на предлагащото сдружение.
Чл. 24в. (1) Заявката за плащане на остатък
се подава в 4-месечен срок след датата на приключване на годишните дейности, предвидени
в договора за финансово подпомагане. След
изтичане на срока плащането се намалява с 3
на сто за всеки пълен месец закъснение освен
в случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявката за плащане на остатък се придружава от финален отчет за осъществените
дейности, оценка на получените резултати и
от финален финансов отчет за осъществените
разходи.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва плащане на остатък
до 60 календарни дни след депозирането на
заявката за плащане. Този срок спира да тече и
се уведомява предлагащото сдружение, когато
заявката е недопустима, не са предоставени
всички необходими документи или ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, смята за
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необходимо да получи допълнителна информация или да извърши допълнителна проверка.
Срокът продължава да тече след получаване
на необходимите документи или от датата на
извършване на проверките, които трябва съответно да бъдат предадени или извършени в срок
30 календарни дни считано от уведомяването
на предлагащото сдружение.“
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, предоставя на групите за
наблюдение информация за датите на действията, предвидени в рамките на всяка програма,
3-месечните и годишните доклади, както и резултатите от проверките, осъществени съгласно
чл. 18, 19 и 25 от Регламент (ЕО) № 501/2008
на Комисията.“
§ 17. Създава се чл. 28:
„Чл. 28. Със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, се утвърждава Ръководство за общите
и специфичните правила за финансиране на
промоционалните програми, което се публикува на електронната страница на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.“
§ 18. В чл. 10, ал. 3, чл. 19, ал. 5, чл. 20, ал. 1,
3 и 5, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 24, ал. 1, 2 и 3
и в приложение № 2 към чл. 23, ал. 1 думите
„Разплащателна агенция“ и „Разплащателната
агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция“, а в чл. 10, ал. 1,
чл. 20, ал. 1, чл. 22 и § 4 от заключителните
разпоредби думите „Регламент 1346/2005“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета“
и думите „Регламент 1071/2005“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията“.
§ 19. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 5

ФОРМУЛЯР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Дейности за информиране и насърчаване, отнасящи се за селскостопански продукти на вътрешния пазар
·
Идентификация на програмата
Наименование на програмата:
Държава членка/държави членки:
Предлагаща организация/предлагащи организации:
Орган, изпълняващ програмата/органи, изпълняващи програмата (ако вече е избран/са избрани):
Вид на програмата:
информационна/за насърчаване/смесена
Продукт/продукти:
Целеви държави членки:
Продължителност:
една/две/три години
Общо разходи: €
Програмата представена ли е съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (програма,
разработена от държавата членка):
Да/Не
Представлява ли предложението продължение на текуща или приключена програма, съфинансирана от ЕС?
Да/Не

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

·
Кратко описание и обща обосновка на програмата
1. Контекст (максимум 1/2 страница)
Описание на контекста и ситуацията на пазара за всяка предложена програма, като се посочват
например:
– средният обем на производството на продукт/продукти в съответните държави
– развитието на търсенето на съответния продукт (съответните продукти)
– нивото на информираност относно съответната тематика/продукт
– очакваният принос на програмата в пазарната ситуация
– добавената стойност на програмата, като се вземат под внимание други действия на национално
или общностно равнище за информиране/насърчаване (приключили или текущи).
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Обобщение (максимум 1/2 страница)
Кратко описание на стратегията на програмата (основни цели, целеви групи и действия)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
·
Резултат от проверката за допустимост (раздел I)
Забележки:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Програмата е допустима:
Да/Не
·
Резултат от оценката на програмата (качество и икономическа ефективност) (раздел II)
1. Общо точки: Приоритет (ако са предложени няколко програми): . / .
2. Забележка (забележки):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Препоръка (препоръки):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Допустимост на програмата1
(1) Процедури за представяне/Съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

Раздел I

КОМЕНТАРИ

1. Спазен ли е срокът за предДа
ставяне на програмата от предНе
лагащата организация?
Не е прило(член 8 от Регламент (ЕО) жимо
№ 501/2008)
2. Представена ли е програмата
в предписаната от Комисията
форма?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

3. Не получават ли дейностите
Да, не полупо информиране и насърчаване чават
подкрепа по Регламент (ЕО)
Не, получават
№ 1698/2005 на Съвета?
Не е прило(член 15, параграф 2 от Регла- жимо
мент (ЕО) № 501/2008)
1
Ако не е посочено друго, посочените по-нататък членове се отнасят до Регламент (ЕО) № 501/2008
на Комисията.
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Не е приложимо
КОМЕНТАРИ

4. Участващите страни съвместно
ли са избрали програмата?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

Съгласили ли са се всички участващи държави членки
съвместно да предложат програмата за съфинансиране
от ЕС?

5. Определена ли е държава
членка за координатор?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

Координираща държава членка

6. Приели ли са всички държави
членки своята част от програмата
и съгласни ли са да допринесат
за финансирането на програмата
в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 501/2008?

Да
Не

Координиращата държава членка проверява дали
всички други участващи държави членки са дали
своето съгласие за участие в програмата.

7. Споразумели ли са се държавите членки относно процедури
за съвместна административна
работа за наблюдение, прилагане
и проверка на програмата?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

(2) Предлагаща организация и финансиране
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

8. Професионална или между
професионална е предлагащата
организация, представляваща
сектора в една или повече държави членки или на общностно
равнище?
(член 4 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

9. Предвижда ли се в предложения бюджет поне 20 на сто
финансиране от предлагащата
организация?
(член 13, параграф 3 от Регламент 3/2008)

Да
Не

10. Разполага ли предлагащата
организация с финансов капацитет за предоставяне на изискваното финансиране?

Да
Не

11. Представила ли е предлагащата организация подписано
задължение за съфинансиране?
(член 14 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

12. В случай на финансиране от
Да
парафискални такси или други
Не
задължителни вноски има ли
Не е прилоподписано задължение от фи- жимо
нансиращата организация за
покриване на нейния дял от
бюджета на програмата?

КОМЕНТАРИ
Изясняване на представителството:

Държавата членка изисква документите, които счита
за необходими, като например счетоводните баланси
и годишните финансови отчети за последните две
години, за които са налични такива.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Предлагащата организация изпълнява част от програмата:
ВЪПРОСИ
13. Разполага ли предлагащата
организация с познания и необходимите ресурси за ефективно
изпълнение? (член 11 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и
член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
14. Разполага ли предлагащата
организация с опит най-малко 5
години в изпълнението на същия
тип дейности?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
15. Представлява ли изпълняваната от предлагащата организация част от програмата не
повече от 50 на сто от общата
є стойност?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
16. Предоставила ли е предлагащата организация достатъчно
документация, за да гарантира,
че разходите по дейностите, които планира да се осъществят
от нея самата, не превишават
обичайните пазарни цени?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

ОТГОВОР
Да
Не
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Не е приложимо
КОМЕНТАРИ

Да
Не

Да
Не

Да
Не

Уточнение на информацията, предоставена в подкрепа
на това уверение (например сравнителни оферти, цени
за сравними услуги; позоваване на приложения, ако
е необходимо):

(3) Орган за изпълнение на програмата
Органът за изпълнение е избран:
Не е приложимо
ВЪПРОСИ
ОТГОВОР
17. Избран ли е органът за изДа
пълнение чрез публичен търг,
Не
ако предлагащата организация
Не е прилое публичноправен орган?
жимо
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
18. Избран ли е органът за изпълДа
нение чрез конкурсна процедура,
Не
ако предлагащата организация не
Не е прилое публичноправен орган?
жимо
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
19. Извършила ли е държавата
Да
членка проверка на процедурата
Не
за подбор?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
20. Разполага ли органът за
Да
изпълнение с необходимите фиНе
нансови и технически ресурси,
за да гарантира, че мерките са
изпълнени по възможно найефективния начин?
(член 12 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
21. Разполага ли органът за
Да
изпълнение с необходимите поНе
знания за съответните продукти
и пазари?
(член 11 от Регламент 3/2008)

КОМЕНТАРИ

Държавата членка изисква документите, които счита
за необходими, като например счетоводните баланси
и годишните финансови отчети за последните две
години, за които са налични такива.
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(4) Програма
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

22. Програмата има ли продължителност минимум една година,
но не повече от три години?
(член 3 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

23. Отнася ли се програмата до
информиране и насърчаване за
теми и продукти, изброени в
Приложение І към Регламент
501/2008?
(член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 501/2008)

Да
Не

24. Съдържа ли програмата достатъчно подробна информация,
за да може да се оцени нейното
съответствие с приложимите
правила и икономическата є
ефективност?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

25. Не са ли насочени действията към определена търговска
марка?
(член 1, параграф 2 от Регламент
3/2008)

Да, не са
Не

26. Вторични, т.е. на по-заден
Да
план, ли са позоваванията на
Не
произхода на продуктите спрямо
Не е прилоосновното послание, предадено жимо
от кампанията?
(член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 501/2008)
27. Ако е посочен произходът на
Да
продукта, отнася ли се това за
Не
название съгласно разпоредбите
Не е прилона Общността или за продукт мо- жимо
дел, необходим за илюстриране
на действията за информиране
или насърчаване?
(член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 501/2008, член 1,
параграф 2 от Регламент 3/2008)
28. Отговаря ли програмата на
съответните насоки за насърчаване на вътрешния пазар (приложение І към Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

29. Удовлетворява ли програмата
Да
други критерии, определени от
Не
държавата членка?
Не е прило(член 8 от Регламент (ЕО) жимо
№ 501/2008)

КОМЕНТАРИ

С Т Р.
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Раздел II

Оценяване на програмите
Тежест*

Програма 1 Програма 2

1. Общо значение на програмата
1.1. Значение на програмата за пазарната ситуация/нуждите на
сектора

20

1.2. Значение на програмата за целевите групи

10

2. Качество и ефективност на програмата
2.1. Съгласуваност между целите, посланията, действията и информационните канали

10

2.2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение на продължителността и целевите групи (например
европейски/ национални/регионални, брой предвидени контакти)

10

2.3. Качество на посланията (творчески подход, привлекателност)

10

2.4. Метод за измерване на въздействието

5

2.5. Качество на представяне

5

3. Общностно измерение (брой на държавите членки, участващи
като оператори или целеви пазари, значение на програмата за
политики на Общността)

10

4. Икономическа ефективност на програмата (оценка по отношение на разходи/целева група, разходи/предвидени контакти,
разходи/количество или стойност на съответната продукция или
други подходящи показатели)

20

ОБЩО

100

Класация в оценката

*Тежест: посочва максималния брой точки, които могат да се дадат за всяка позиция.“

§ 20. Създава се приложение № 1а към чл. 11, ал. 5:
„Приложение № 1а
към чл. 11, ал. 5
ФОРМУЛЯР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Действия за насърчаване на разпространението и информацията, отнасящи се за селскостопански продукти в трети страни
·

Идентификация на програмата

Наименование на програмата:
Държава членка/държави членки:
Предлагаща организация/предлагащи организации:
Орган, изпълняващ програмата/органи, изпълняващи програмата (ако вече е избран/са избрани):
Вид на програмата:
информационна/промоционална/смесена
Продукт/продукти:
Целеви трети страни:
Продължителност:
една/две/три години
Общо разходи: €
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Програмата представена ли е съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
(разработена ли е програмата от държавата членка):
Да/Не
Отнася ли се предложението за продължаване на текуща или приключена програма, съфинансирана от ЕС?
Да/Не
·
Обобщено описание и обща обосновка на програмата
1. История на досието (максимум 1/2 страница)
Описание на контекста и ситуацията на пазара за всяка предложена програма, позовавайки се
например на:
– средния обем на производство на продукт/продукти в съответните страни
– развитие на търсенето на съответния продукт/съответните продукти
– възможности за износ или пласмент на потенциални нови пазари
– степен на осведоменост относно съответната тематиката/продукт
– очакван принос на програмата спрямо пазарната ситуация в ЕС
– добавена стойност на програмата, вземайки предвид други действия на национално или общностно равнище за насърчаване на разпространението и информацията (приключили или текущи).
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Обобщение (максимум 1/2 страница)
Кратко описание на стратегията на програмата (основни цели, целеви групи и действия)
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
·
Резултат от проверката за съответствие (раздел I)
Забележки:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Програмата, отговаря на изискванията: Да/Не
·
Резултат от оценката на програмата (качество и рентабилност) (раздел II)
1. Общо точки:
Приоритет (ако са предложени няколко програми) . / .
2. Наблюдение/наблюдения:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Препоръкa/препоръки:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Раздел I
Допустимост на програмата
(1) Процедури за представяне/Съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 501/2008
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

1. Спазен ли е срокът за представяне на програмата от предлагащата организация?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

2. Представена ли е програмата
в препоръчаната от Комисията
форма?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

КОМЕНТАРИ

С Т Р.
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Програма, в която вземат участие повече от една държава членка:
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

Не е приложимо

КОМЕНТАРИ

3. Участващите страни съвместно
ли са избрали програмата?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

Всички участващи държави членки съвместно ли са
взели решение за съфинансиране на програмата от ЕС?

4. Посочена ли е държава членка
за координатор?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

Координираща държава членка:

5. Одобряват ли всички участващи държави членки своята част
от програмата и съгласни ли са
да допринесат за финансирането
на програмата в съответствие
с член 14 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008?

Да
Не

Координиращата държава членка проверява дали
всички други участващи държави членки са дали
своето съгласие за участие в програмата.

6. Държавите членки споразумели ли са се относно съвместни
административни процедури за
мониторинг, прилагане и проверка на програмата?
(член 9 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

(2) Предлагаща организация и финансиране
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

7. Предлагащата организация
професионална и/или междупрофесионална ли е, представляваща
сектора в една или повече държави членки или на общностно
равнище?
(член 4 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

8. Предложеният бюджет предвижда ли минимум 20 на сто
финансиране от предлагащата
организация?
(член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3/2008)

Да
Не

9. Предлагащата организация
разполага ли с финансовия капацитет да предостави изискваното
финансиране?

Да
Не

10. Предлагащата организация
представила ли е подписано
задължение за съфинансиране?
(член 14 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

11. В случай на финансиране от
Да
парафискални такси или други
Не
задължителни вноски има ли
Не е прилоподписано задължение от фи- жимо
нансиращата организация за
покриване на нейния дял от
бюджета на програмата?

КОМЕНТАРИ
Разяснения относно представителността:

Държавата членка изисква документите, които счита
за необходими, като например счетоводния баланс
и годишните финансови отчети от последните две
години, за които са налице.
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Изпълнени от предлагащата организация части от програмата:
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

12. Разполага ли предлагащата
организация с познания и необходимите ресурси за ефективно
изпълнение? (член 11 от Регламент (ЕО) № 3/2008 и
член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

13. Има ли предлагащата организация поне 5-годишен опит в изпълнението на подобни действия?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

14. Възлиза ли изпълнената от
предлагащата организация част
от програмата на не повече от
50 на сто от общите разходи?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

15. Предлагащата организация
предоставила ли е достатъчно
документация, за да гарантира,
че разходите по действията, които
самата тя възнамерява да извърши, не надхвърлят нормалните
пазарни равнища?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

(3) Изпълнителен орган
Изпълнителният орган е избран:
ВЪПРОСИ

Не е приложимо

КОМЕНТАРИ

Разяснение по информацията, предоставена за тази
цел (например сравнителни оферти, цени за сравними услуги; позовете се на приложенията, ако е
необходимо):

Не е приложимо

ОТГОВОР

КОМЕНТАРИ

16. Изпълнителният орган избран
Да
ли е в рамките на обявена тръжНе
на процедура, ако предлагащата
Не е прилоорганизация е орган, управляван жимо
от публичното право?
(член 13 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
17. Изпълнителният орган избран
Да
ли е в рамките на конкурсна
Не
процедура, ако предлагащата орНе е прилоганизация не е орган, управляван жимо
от публичното право?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
18. Държавата членка извършила
ли е проверка на процедурата
за подбор?
(член 8 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

19. Разполага ли изпълнителният
орган с необходимите финансови
и технически средства, за да гарантира, че мерките са изпълнени по
възможно най-ефективния начин?
(член 12 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

20. Разполага ли изпълнителният
орган с необходимите познания за
съответните продукти и пазари?
(член 11 от Регламент (ЕО)
№ 3/2008 на Съвета)

Да
Не

Държавата членка изисква документите, които счита
за необходими, като например счетоводния баланс
и годишните финансови отчети от последните две
години, за които са налице.
Разяснения по документацията, предоставена от предлагащата организация (позовете се на приложенията,
ако е необходимо):

С Т Р.
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(4) Програма
ВЪПРОСИ

ОТГОВОР

21. Програмата има ли продължителност минимум една година,
но не повече от 3 години?
(член 3 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

22. Програмата съдържа ли достатъчно детайлна информация,
за да може да бъде извършена
оценка за съответствие с приложимите правила и оценка на
рентабилността є? (член 8 от
Регламент (ЕО) № 501/2008)

Да
Не

23. Програмата отнася ли се
за продукти и пазари, включени в приложението към Регламент (ЕО) № 501/2008?
(член 6 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

24. Може ли да потвърди предлагащата организация, че посланията ще са в съответствие с
приложимото законодателство в
целевите страни?
(член 5 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)

Да
Не

25. Насочени ли са действията
към конкретна търговска марка?
(член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008)

Да
Не

26. Позоваванията на произхода
Да
на продуктите вторични ли са
Не
спрямо основното послание,
Не е прилопредадено от кампанията?
жимо
(член 4 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008)
27. Ако произходът на продукта
Да
е посочен, става ли въпрос
Не
за наименование за произход
Не е прилосъгласно правилата на Общ- жимо
ността или за типичен продукт,
нужен, за да се илюстрира информацията или действията за
насърчаване?
(член 5 от Регламент (ЕО)
№ 501/2008 и член 1, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 3/2008)
28. Програмата удовлетворява
Да
ли други критерии, определени
Не
от държавата членка?
Не е прило(член 8 от Регламент (ЕО) жимо
№ 501/2008)

КОМЕНТАРИ
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С Т Р. 2 9
Раздел II

Оценяване на програмите
Тежест*

Програма 1

Програма 2

1. Общо значение на програмата
1.1. Значение на програмата за пазарната ситуация/нуждите
на сектора

20

1.2. Значение на програмата за целевите групи

10

2. Качество и ефективност на програмата
2.1. Съгласуваност между целите, посланията, действията и
информационните канали

10

2.2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение на продължителността и целевите групи (например
европейски/ национални/регионални, брой предвидени контакти)

10

2.3. Качество на посланията (творчески подход, привлекателност)

10

2.4. Метод за измерване на въздействието

5

2.5. Качество на представяне

5

3. Общностно измерение (брой на държавите членки, участващи
като оператори или целеви пазари, значение на програмата за
политики на Общността)

10

4. Икономическа ефективност на програмата (оценка по отношение на разходи/целева група, разходи/предвидени контакти,
разходи/количество или стойност на съответната продукция или
други подходящи показатели)

20

ОБЩО

100

Класация в оценката
*Тежест: посочва максималния брой точки, които могат да се дадат за всяка позиция.“

§ 21. В приложение № 2 към чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. дали е добавено знамето на Република България и текст, показващ, че програмата е финансирана с помощта на Република България (печатни материали); при аудио- и визуалните материали – дали знамето на Република България и текстът за финансирането с помощта на Република
България са достатъчно видими, съответно дали се виждат достатъчно дълго;“.
2. В т. 2 думите „Приложение II на Регламент № 1071/2005 на Комисията“ се заменят с „Приложение I на Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията“.
3. В т. 6 думите „обозначенията за висококачествени вина PGI“ се заменят с „обозначенията
за вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ) и
сортови вина“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9793
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 30 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност
към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност към Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Центъра за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност
към Министерския съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, структурата и числеността на персонала
и организацията на работа на Центъра за
превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност.
Чл. 2. (1) Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност, наричан по-нататък „центъра“, е
юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към Министерския съвет, със седалище София.
(2) Центърът за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност
е специализирана административна структура
за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието
на корупцията и организираната престъпност.
Чл. 3. (1) Центърът анализира, планира и
разработва мерки и комплексни решения за
предотвратяване на възможността за създаване
на корупционни практики и противодействие
на корупцията като цяло и на организираната
престъпност в частта, в която двете престъпни
явления взаимно се припокриват, с оглед спецификата на дейността на отделните държавни
органи и техните администрации.
(2) Центърът подпомага държавните органи и органите на местното самоуправление
при разработването на политиката за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност и подобряване
на взаимодействието и координацията между
държавните органи, гражданското общество,
медиите и бизнеса.
(3) Центърът прилага Комплексния модел
за противодействие на корупцията и организираната престъпност „БОРКОР“, наричан
по-нататък „Комплексния модел „БОРКОР“,
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чрез използване на утвърдените стандарти на
Федерална република Германия, както и посредством специално разработени за Комплексния
модел „БОРКОР“ методи и техники (експертни
концепции Комплексен модел „БОРКОР“).
(4) Центърът отчита изпълнението на дейността си и на прилагането на комплексния
модел „БОРКОР“ пред Министерския съвет.
Чл. 4. Дейността на центъра се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. средства по национални и международни
програми;
3. договори и споразумения;
4. помощи и дарения;
5. други източници.
Чл. 5. (1) Дейността на центъра се ръководи
методически от Консултативен съвет, състоящ
се от представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и директора
на центъра. Председател на Консултативния
съвет е заместник министър-председателят и
министър на вътрешните работи.
(2) Консултативният съвет:
1. одобрява стратегическите насоки за работата на центъра;
2. дава становище за разработване на нови
проекти;
3. приема поетапно резултатите от разработването на отделните проекти;
4. одобрява окончателните резултати от
разработването на проектите и свързаните с
тях предложения за мерки и решения;
5. приема годишния доклад за работата на
центъра;
6. приема правила за работата си.
(3) Заместник министър-председателят и
министър на вътрешните работи след съгласуване по съответния ред на представителите на
заинтересуваните органи на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт в Консултативния съвет предлага на министър-председателя за утвърждаване поименния състав на
съвета.
(4) Решенията на Консултативния съвет се
приемат с консенсус.
(5) По покана на председателя на консултативния съвет в работата му участват и представители на неправителствени организации.
(6) При осъществяване на дейността си
Консултативният съвет се подпомага от администрацията на центъра.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА
Чл. 6. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът се определя с акт на Министерския съвет и се назначава със заповед
на министър-председателя.
(3) За директор на центъра се назначава
лице, което:
1. е дееспособно и притежава само българско гражданство;
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2. не е осъждано за умишлено престъпление
и няма влязла в сила присъда „лишаване от
свобода“;
3. притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен
„магистър“ и с трудов и/или служебен стаж
по специалността, не по-малък от 10 години;
4. издадено му е разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на сигурност
„Секретно“ при условията и по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
(4) Директорът:
1. организира и контролира изпълнението
на Комплексния модел „БОРКОР“ и на други
проекти в тази област, възложени на центъра
с акт на Министерския съвет или със заповед
на министър-председателя;
2. предлага по установения ред на Министерския съвет и на другите компетентни
ведомства и организации разработените от
центъра анализи, становища и предложения
за конкретни мерки и решения за подобряване
на дейността им за превенция на корупцията
и организираната престъпност;
3. координира и контролира изпълнението
на решенията на Консултативния съвет;
4. назначава служителите в центъра;
5. при необходимост привлича независими
експерти и консултанти за работа в центъра въз
основа на сключени с тях граждански договори;
6. привлича за работа в центъра държавни
служители от други администрации по нормативно установения ред;
7. утвърждава длъжностните характеристики
на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра,
в съответствие с изискванията за реализацията
на комплексния модел „БОРКОР“;
8. определя вътрешни правила, процедури и
инструкции за работата на административните
звена на центъра по направление на дейност в
съответствие с изискванията за реализацията
на комплексния модел „БОРКОР“;
9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на центъра;
10. изготвя проекта на бюджет на центъра;
11. изготвя ежегодно до 31 март на следващата година доклад за дейността на центъра
и след съгласуване с Консултативния съвет го
представя на Министерския съвет за одобряване;
12. изпълнява и други задачи, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът на центъра се подпомага
от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът се назначава от
министър-председателя.
(3) Когато директорът е в командировка или
ползва законоустановен отпуск, той делегира
правомощията си със заповед на заместникдиректора за всеки конкретен случай.
Чл. 8. (1) Главният секретар се назначава от
директора на центъра по реда на чл. 10б, ал. 3
от Закона за държавния служител.
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(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на
центъра в изпълнение на нормативните актове
и разпорежданията на директора.
(3) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на центъра;
2. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена в центъра на организационно и
техническо равнище;
3. ръководи и контролира цялостната организация по провеждане атестирането на
служителите в администрацията и обучението
на персонала;
4. изготвя ежегодно доклад за състоянието на
администрацията и го представя на директора;
5. осъществява общия контрол за изпълнението на заповедите на директора;
6. организира и контролира работата с документите и другите носители на информация
и съхраняването им;
7. организира и контролира ползването на
недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост, предоставени на центъра;
8. организира изготвянето на вътрешни
правила относно реда и организацията на административното обслужване на държавните
органи – ползватели на разработените от центъра предложения и мерки;
9. координира оперативното взаимодействие на администрацията на центъра с администрациите на органите на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт;
10. организира и координира връзките с
обществеността по отношение на дейността
на центъра;
11. изготвя проекта на бюджет на центъра в
частта относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността му;
12. изпълнява и други задачи, възложени
му от директора.
(4) Функциите на главния секретар при
негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от
директора на центъра директор на дирекция.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА
Раздел I
Структура
Чл. 9. Структурата на центъра включва
обща администрация, служител по сигурност
та на информацията, финансов контрольор и
специализирана администрация. Служителите,
назначавани на работа в центъра, могат да
бъдат държавни служители и лица, работещи
по трудово правоотношение.
Чл. 10. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки
ресурси“.
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(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Планиране и управление на
проекти“;
2. дирекция „Иницииране на проекти и
анализ на конкретни случаи“;
3. дирекция „Анализи и развойна дейност“;
4. дирекция „Документиране и прилагане
на мерките“;
5. дирекция „Информация и координация“.
Чл. 11. Общата численост на служителите в
центъра и нейното разпределение по административни звена са посочени в приложението.
Чл. 12. (1) Директорът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното
разписание на служителите в центъра.
(2) Директорът със заповед създава, преобразува и закрива отдели и сектори в рамките
на дирекциите по чл. 10, с която се определя
и разпределението на функциите на тези звена.
Раздел II
Служител по сигурността на информацията
Чл. 13. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на директора на центъра.
(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 14. Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка
със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
4. следи за правилното определяне на нивото
на класификация на информацията;
5. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно Държавната комисия по сигурността
на информацията;
6. организира и провежда обучението на
служителите в центъра по защита на класифицираната информация;
7. изпълнява и други задачи, свързани със
защитата на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и управлението при кризи.
Раздел ІІІ
Обща администрация
Чл. 15. Дирекция „Административно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки
ресурси“:
1. осъществява цялостното правно и техническо обслужване на центъра;
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2. съставя проекта на бюджет на центъра и
извършва счетоводното отчитане на изпълнението на бюджета;
3. подготвя годишния бюджет и баланс на
центъра, изготвя и отговаря за спазването на
системата за вътрешно финансово управление
и контрол;
4. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на центъра и отговаря за опазването и поддръжката на неговото
имущество;
5. организира и осъществява деловодната
дейност, отчитането и движението на входящата
и изходящата кореспонденция на центъра;
6. отговаря за създаването и поддръжката
на компютърната инфраструктура на центъра;
7. администрира и контролира експлоатацията на информационната система и отговаря
за нейната сигурност заедно със служителя по
сигурността на информацията;
8. води регистри в съответствие със Закона
за защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация;
9. осъществява дейностите по подбор, назначаване, освобождаване, преместване и обучение на персонала на центъра, изготвянето и
поддържането на личните кадрови досиета на
служителите, като във връзка с това подпомага
директора и главния секретар при изпълнението
на правомощията им, отнасящи се до управлението на човешките ресурси;
10. отговаря за връзките с обществеността,
подготвя и поддържа интернет страница и съобщения за средствата за масово осведомяване.
Раздел ІV
Специализирана администрация
Чл. 16. Дирекция „Планиране и управление
на проекти“:
1. осъществява централното планиране,
ръководството, управлението и надзора на
отделните проекти;
2. изготвя стратегическото планиране на
проектите;
3. разпределя, координира, управлява и
контролира персонала в отделните проекти;
4. анализира, планира и управлява финансовите ресурси по отделните проекти (разработване на отделни мерки и пакети от мерки);
5. контролира качеството на формата и
съдържанието на отделните работни процеси
и на изготвените документи по време на реализирането на проектите;
6. извършва анализи на риска по отношение
на проектните рискове в отделните проекти;
7. изготвя предложения за ресурсното осигуряване и за практическото реализиране на
проектите;
8. осъществява надзор над правилното прилагане на комплексния модел „БОРКОР“ при
развиването на антикорупционни мерки и на
мерки против организираната престъпност;
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9. проверява и тества развитите антикорупционни мерки заедно с дирекция „Анализи
и развойна дейност“, спазвайки предварително
зададените цели, по отношение на въздействието им в икономически, социологически и
психологически аспект;
10. реализира цялостната дейност във връзка
с устните и писмените преводи;
11. изготвя годишни отчети относно изпълнението на комплексния модел „БОРКОР“.
Чл. 17. Дирекция „Иницииране на проекти
и анализ на конкретни случаи“:
1. предоставя необходимата за анализи и
за разработване на мерки информация в електронна форма;
2. обработва необходимите данни/информация, обхваща всички данни в електронна форма,
води и актуализира съответните регистри;
3. събира и регистрира информация по
конкретни случаи и я анализира;
4. планира и изготвя електронно приложение
за обмен на данни с органите на съдебната власт
и с органите на наказателното преследване;
5. анализира събраните данни с цел установяване на необходимост от действие;
6. разработва и определя основните цели
и изисквания на антикорупционните мерки в
сътрудничество с ръководството на проекта
и с дирекциите „Планиране и управление на
проекти“ и „Информация и координация“;
7. изготвя предложения за реализирането на
нови проекти и определянето на техните цели;
8. изготвя спецификации на възложителя
(поръчка, изисквания) за отделните проекти
в сътрудничество с дирекция „Планиране и
управление на проекти“.
Чл. 18. Дирекция „Анализи и развойна
дейност“:
1. прецизира целите на мерките, изготвя
предложения за решения, изготвя и води спецификация на изпълнението в сътрудничество
с дирекция „Планиране и управление на проекти“, изготвя антикорупционни мерки чрез
извършване на правни анализи, организационни
анализи, анализи на процесите и анализи на
слабите места;
2. тества антикорупционните мерки преди
практическото им прилагане по отношение на
тяхната целесъобразност и функционалност;
3. анализира заедно с дирекция „Планиране
и управление на проекти“ очакваните реакции
и последствия от мерките в икономически,
социологически и психологически аспект;
4. изготвя предложения и дава указания за
въвеждане и прилагане на отделни мерки и
системи от мерки.
Чл. 19. Дирекция „Документиране и прилагане на мерките“:
1. проверява и оптимизира мерките по отношение на предварително зададените цели;
2. организира сътрудничеството с експерти
от засегнатите ведомства и от други органи,
отговорни за прилагането на мерките;
3. изготвя планове за прилагане и обучава
персонала, който ще прилага, контролира и ще
осъществява надзор над мерките;
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4. определя качествените критерии и параметрите за оценка на мерките;
5. извършва оценка на мерките заедно с
отговорните за това външни структури;
6. документира мерките и поддържа електронен архив „Продуктова библиотека“;
7. сертифицира мерките, разработени извън
и в рамките на проекта, и ги подрежда в интервенционна система;
8. поддържа регистър „Интервенционна
система“;
9. приема мерките и ги предава на компетентните структури със съответните указания за
действие, с плана за прилагане и с указанията
за оценка.
Чл. 20. Дирекция „Информация и координация“:
1. осъществява координацията по отношение
на сътрудничеството с партньорите по проекта
и със съответните ведомства и организации;
2. реализира дейността във връзка с входящия
и изходящия информационен обмен;
3. регистрира и въвежда входяща и изходяща
информация, релевантна за работата в проекта,
в специализирани за това бази данни и оценява
източниците на информация;
4. поддържа електронен пощенски дневник;
5. извършва преглед и оценка на информацията от открити източници.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА
Чл. 21. (1) Организацията на работата на
центъра се осъществява съгласно правилника
и вътрешни правила, процедури и инструкции,
утвърдени от директора на центъра.
(2) Директорът на центъра може да утвърждава процедури и инструкции, свързани
с работата по реализацията на комплексния
модел „БОРКОР“ и на другите проекти по
предложение на директорите на дирекции.
Чл. 22. Директорите на дирекции:
1. осъществяват непосредственото ръководство и отговарят за цялостната дейност на
дирекциите пред директора на центъра;
2. съобразно функциите на дирекциите осъществяват методическо ръководство и контрол
върху дейността на съответните звена в структурата на центъра.
Чл. 23. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра,
изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението
на работата съобразно длъжностните си характеристики.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 60 от Закона за администрацията и § 1 от заключителните разпоредби на
Постановление № 158 на Министерския съвет
от 2010 г. за създаване на Център за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
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Приложение
към чл. 11
Численост на персонала на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – 155 служители, от
които 40 постоянно назначени и 115 временно
преместени от други администрации
Директор

1

Заместник-директор

1

Главен секретар

1

Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

22

в т.ч.:
дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки
ресурси“
Специализирана администрация

22
128

в т.ч.:
дирекция „Планиране и управление на
проекти“

31

дирекция „Иницииране на проекти и анализ
на конкретни случаи“

16

дирекция „Анализи и развойна дейност“

48

дирекция „Документиране и прилагане на
мерките“

15

дирекция „Информация и координация“

18

9794

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление
№ 268 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 73 и 74 от 2010 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „661“ се заменя
с „659“.
2. В чл. 23 се създават т. 14 – 18:
„14. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в министерството;
15. отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и
комуникационните технологии и поддържа опис
на всички информационни активи на министерството и на присъщия им риск по отношение
на информационната сигурност;
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16. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната
сигурност и инструкциите, произтичащи от
нормативната уредба, както и всички други
необходими указания и процедури;
17. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага
действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;
18. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра.“
3. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“:
1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството,
предвидени в Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове на ЕС;
2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, спазвайки принципа на
разделяне на отговорностите по начин, който
не позволява на един служител да има едновременно отговорност по одобряване, изпълнение,
осчетоводяване и контрол, в т.ч.:
а) организира и координира изготвянето,
актуализирането, изпълнението и оценката на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013;
б) координира подготовката на Междинното
звено (МЗ) на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 за осъществяване на
функциите му по управление и изпълнение
на програмата и осъществява контрол върху
разработените от МЗ системи за управление;
в) дефинира и разработва критерии за избор
на операции по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013;
г) координира работата на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи
качеството на изпълнение на оперативната програма в съответствие със специфичните є цели;
осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013;
д) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013;
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е) изготвя и предава на Съвета за координация при управлението на средствата от
Европейския съюз към Министерския съвет
годишните доклади за изпълнението на оперативната програма за приемане на становища
по тях за изпълнението на програмата до 15
работни дни преди датата на провеждане на
заседанията на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013; разработва и предава на Комитета
за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 за разглеждане, одобряване и даване на съгласие за изпращане на
одобрените годишни доклади и окончателния
доклад за изпълнението на оперативната програма на Централното координационно звено
за изпращането им до Европейската комисия;
ж) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги
са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи за операции са действително
изпълнени и са в съответствие с националните
правила и с правилата на Общността; извършва
проверки на място на отделни операции на
извадков принцип в съответствие с описанието на Системите за управление и контрол на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 и Наръчника по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013;
з) гарантира, че съществува система за
записване и съхраняване в електронна форма
на счетоводните записи за всяка операция по
оперативната програма и че са събрани данни
за изпълнението, необходими за финансовото
управление, мониторинг, проверки, одити и
оценка;
и) установява процедури, за да гарантира, че
всички документи относно разходите и одитите,
необходими за изграждане на адекватна одитна
пътека, позволяват нейното проследяване;
к) осигурява спазването на изискванията за
информираност и публичност;
л) въвежда и актуализира информация в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН) и носи отговорност
за достоверността, актуалността и пълнотата
на въведената информация по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013;
м) осъществява функции по администриране
на държавна помощ, предоставяна в изпълнение
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013;
н) въвежда, преглежда и актуализира дан
ните по реализирането на оперативната програма от компетентността на управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на
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конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. в компютризираната
информационна система за обмен на данни
по смисъла на членове 66 и 76 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 – SFC 2007;
о) изпълнява други, присъщи на управляващия орган, функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове
на ЕС, както и на приложимите национални
актове и правила;
3. осъществява функциите на Изпълнителна
агенция по Програма ФАР, като:
а) подпомага дейността на ръководителя на
програма и отговаря за правилното финансово
и административно управление на проектите;
б) отговаря за управлението и изпълнението
на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово
споразумение е Изпълнителна агенция по
Програма ФАР;
в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;
г) координира работата и оказва методическа
помощ на звеното за изпълнение на проекти в
процеса на изпълнение на проектите;
д) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото изпълнение
на проекти, съфинансирани по Програма ФАР;
е) изготвя необходимите документи за дирекция „Национален фонд“ на Министерството
на финансите и организира плащанията към
изпълнителите/бенефициентите по договори по
Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;
ж) поддържа система за финансова отчетност
по отношение на всички плащания по договори по Програма ФАР, както и на получените
средства от помощта от Европейската комисия/
дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите;
з) изготвя уведомления до министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи
и правилника за прилагането му по отношение
на помощите, предоставяни по проекти;
4. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква „м“
включват:
1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите
в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;
2. предварително съгласуване с министъра
на финансите на планираната държавна помощ
в случаите, когато тя попада в обхвата на груповото освобождаване;
3. информиране на Европейската комисия
чрез министъра на финансите за влязла в сила
схема за държавна помощ, попадаща в обхвата
на групово освобождаване;
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4. информиране министъра на финансите за
отпусната минимална помощ;
5. поддържане на регистър за предоставените
държавни и минимални помощи, администрирани от дирекцията, в изпълнение на функциите є
на управляващ орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.
(5) За директор на дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ може да бъде
назначено лице, което притежава най-малко V
старши ранг и 7 години професионален опит в
областта на българската система за управление
и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителни и структурни
фондове на ЕС, от които най-малко 5 години
на длъжност в държавната администрация.“
4. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл.
11, ал. 3:
а) в наименованието числото „661“ се заменя с „659“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„148“ се заменя със „151“;
в) на ред „дирекция „Правна“ числото „31“
се заменя с „32“;
г) на ред „дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване“ числото „14“ се
заменя с „16“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „475“ се заменя с „470“;
е) на ред „дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ числото „85“ се заменя с „80“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 73 от 2010 г.) в т. 9 числото
„28“ се заменя с „30“.
§ 3. В Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата и на нейната администрация,
приет с Постановление № 61 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 48 от
2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 2 числото „28“ се заменя с
„30“.
2. В приложението към чл. 17, ал. 3:
а) в наименованието числото „28“ се заменя
с „30“;
б) на ред „Дирекция „Контрол и анализ
на организираните пазари“ числото „14“ се
заменя с „16“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9928

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282

ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер 20
млн. лв. по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
за закупуване на дизелови горива за създаване
на задължителни запаси по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета за
2010 г. на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9984

РЕШЕНИЕ № 811
ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на списъци на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитените зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложение № 2 към
т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
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зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ,
бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и
фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и с Решение № 802
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от
2007 г.), изменени с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. за изменение и допълнение
на Решение № 122 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, на
Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г.
за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и на Решение № 802 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 25, с код BG0000182, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Орсоя“ се изменят от
2460,62 ха на 2949,41 ха.
2. В пореден номер 27, с код BG0000192, в
колона 5 „Община“ се добавя „Стралджа“ и в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Река Тунджа 1“ се изменят
от 8159,75 ха на 9503,00 ха.
3. В пореден номер 30, с код BG0000196, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Река Мочурица“ се изменят
от 6905,11 ха на 8702,83 ха.
4. В пореден номер 74, с код BG0000334, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Остров“ се изменят от
4873,72 ха на 3918,60 ха.
5. В пореден номер 75, с код BG0000335, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Карабоаз“ се изменят
от 12 200,36 ха на 13 659,86 ха.
6. В пореден номер 78, с код BG0000340, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Цар Петрово“ се изменят от
1748,11 ха на 1908,74 ха.
7. В пореден номер 80, с код BG0000366, в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Кресна – Илинденци“ се изменят от
48 345,66 ха на 48 596,43 ха.
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8. В пореден номер 84, с код BG0000396, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Персина“ се изменят
от 22 404,52 ха на 25 684,19 ха.
9. В пореден номер 88, с код BG0000418, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Керменски възвишения“ се
изменят от 1652,54 ха на 2107,81 ха.
10. В пореден номер 111, с код BG0000497,
в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Арчар“ се изменят
от 28,60 ха на 808,65 ха.
11. В пореден номер 113, с код BG0000500,
в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Войница“ се изменят
от 2312,99 ха на 3107,14 ха.
12. В пореден номер 133, с код BG0000530,
в колона 5 „Община“ се добавя „Силистра“ и
в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Пожарево – Гарван“
се изменят от 5886,27 ха на 6304,92 ха.
13. В пореден номер 134, с код BG0000532,
в колона 5 „Община“ се добавя „Димово“ и в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Остров Близнаци“ се
изменят от 141,90 ха на 606,24 ха.
14. В пореден номер 135, с код BG0000533,
в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Острови Козлодуй“
се изменят от 605,76 ха на 909,04 ха.
15. В пореден номер 136, с код BG0000534,
в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Остров Чайка“ се
изменят от 245,68 ха на 504,17 ха.
16. В пореден номер 163, с код BG0000614, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Река Огоста“ се изменят от
1253,24 ха на 1365,74 ха.
17. В пореден номер 173, с код BG0001032, в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на
защитена зона „Родопи – Източни“ се изменят от
217 352,95 ха на 217 446,89 ха.
ІІ. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложението към т.
1 от Решение № 661 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 на Министерския
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение
на Решение № 122 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, на
Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г.
за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и на Решение № 802 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
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дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 14, с код BG0000313, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Руй“ се изменят от 1706,68
ха на 6236,21 ха и в колона 8 „Акватория“
числото 939,91 се заменя с 0,00.
2. В пореден номер 18, с код BG0001012, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Земен“ се изменят от
17 084,19 ха на 17 758,04 ха.
3. В пореден номер 19, с код BG0001013, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Скрино“ се изменят от
11 945,03 ха на 12 755,46 ха.
4. В пореден номер 21, с код BG0001030, в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на
защитена зона „Родопи – Западни“ се изменят от
271 909,22 ха на 272 851,41 ха.
5. В пореден номер 22, с код BG0001031, в колона 6 общата площ и в колона 7 територията на
защитена зона „Родопи – Средни“ се изменят от
154 845,53 ха на 155 107,68 ха.
6. В пореден номер 24, с код BG0001040, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията на защитена зона „Западна Стара планина
и Предбалкан“ се изменят от 219 715,84 ха на
219 753,26 ха.
7. В пореден номер 27, с код BG0001389, в
колона 5 „Община“ се добавя „Костенец“ и в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Средна гора“ се изменят от
104 979,12 ха на 110 373,64 ха.
ІІІ. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложение № 2 към
т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ,
бр. 107 от 2007 г.), изменено с Решение № 52
на Министерския съвет от 2008 г. за изменение
и допълнение на Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък
на защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и
фауна, на Решение № 661 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и на Решение № 802
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В пореден номер 20, с код BG0001028, в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Среден Пирин – Алиботуш“
се изменят от 68 408,26 ха на 68 934,38 ха.
2. В пореден номер 21, с код BG0001493, в
колона 5 „Община“ се добавя „Гурково“ и в
колона 6 общата площ и в колона 7 територията
на защитена зона „Централен Балкан – буфер“
се изменят от 129 409,06 ха на 138 363,82 ха.
ІV. Приема Списък на защитените зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна съгласно приложението.
V. Списъкът по т. ІV е допълнение към:
приложение № 2 от Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от
2007 г.); приложението към т. 1 от Решение
№ 661 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и
приложение № 2 от Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък
на защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени с
Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г.
за изменение и допълнение на Решение № 122
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна, на Решение № 661
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна и на Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици и
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).
VI. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване след представяне от министерството на
земеделието и храните и от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(Агенцията по геодезия, картография и кадастър)
на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените
зони, като в границите на защитените зони се
включват цели имоти с изключение на водни
обекти, пътища и имоти от държавния горски
фонд и държавния поземлен фонд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. ІV
Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
№
по
ред

Код

Име

Област

Община

Обща площ
(ха)

Територия
(ха)

Акватория
(ха)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

BG0000627

Конунски дол

779,06

779,06

0,00

2.

BG0000628

Чирпански възви- Стара Загора
шения

Братя Даскалови
Стара Загора
Чирпан

12 321,42

12 321,42

0,00

3.

BG0000631

Ново село

Брегово
Ново село

815,91

815,91

0,00

13 916,39

13 916,39

0,00

Плевен

Видин

Искър
Кнежа

Общо:
% от територията
на страната

0,13

9908

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

СПОРАЗУМЕНИЕ

Министерството на науката и техническата
политика на Руската федерация от 19 май
1995 г.,
с цел укрепване на българо-руското научнотехническо и иновационно сътрудничество,
осъзнавайки важното значение на науката и техниката за икономическо и социално
развитие на Република България и Руската
федерация,
се споразумяха за следното:

Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и
Министерството на образованието и науката
на Руската федерация, наричани по-нататък
„страни“,
въз основа на Договора за приятелство и
сътрудничество между Република България и
Руската федерация от 4 август 1992 г.,
съгласно разпоредбите на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Руската федерация за
икономическо и научно-техническо сътрудничество от 8 май 2007 г.,
вземайки под внимание натрупания опит
при реализиране на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между
Министерството на образованието, науката
и технологиите на Република България и

Член 2
Страните, изхождайки от националните
си приоритети в областта на науката и технологиите, отделят специално внимание за
развитие на сътрудничеството в следните
основни направления:
живи системи;
наносистеми и материали;
информационно-телекомуникационни системи;
рационално използване на природата;
енергетика и съхраняване на енергията.
Страните редовно обменят информация за
прилаганата в Република България и Руската федерация държавна научно-техническа

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
за научно-техническо сътрудничество между
Министерството на образованието, младежта
и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на
Руската федерация
(Одобрено с Решение № 534 от 23 юли 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 14 октомври 2010 г.)

Член 1
Целта на това споразумение е разширяване
и укрепване на връзките между научноизследователски организации и институции, висши
учебни заведения, други научни организации
(наричани по-нататък „организации“), както
и между българските и руските учени, чрез
създаване на благоприятни условия за развитие на взаимноизгодното научно-техническо
сътрудничество между Република България и
Руската федерация, в съответствие с държавните законодателства на двете страни.
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политика и на тази база уточняват основни
направления на сътрудничество в сферата на
науката и технологиите от взаимен интерес.

трационни дейности, в другите международни
научни, научно-технически и иновационни
програми и проекти.

Член 3
Въз основа на одобрените от страните
приоритетни направления на сътрудничество
се създават двустранни научни, научно-технически и иновационни програми и проекти.

Член 8
С цел осъществяване на това споразумение
се създава Смесена българо-руска работна
група за научно-техническо сътрудничество (наричана по-нататък „Работна група“),
включваща еднакъв брой представители на
страните.
В рамките на Работната група страните
провеждат консултации по въпросите, касаещи
осъществяването на националната научнотехническа политика и правното регулиране
в тази сфера, въз основа на което съгласуват
основните направления на научно-техническо
сътрудничество, научни, научно-технически и
иновационни програми и проекти.
Работната група съдейства за осигуряване
на благоприятни организационни, правни и
финансови условия с цел създаване и реализиране на съвместните научни, научно-технически и иновационни програми и проекти.
Работната група провежда редовни заседания последователно в Република България и
в Руската федерация в съгласувани срокове.

Член 4
В рамките на това споразумение научнотехническото сътрудничество между българските и руските организации се извършва в
следните форми:
реализиране на двустранни научни, научно-технически и иновационни програми и
проекти на конкурсен принцип;
обмен на учени и специалисти;
обмен на научно-техническа информация
и документация;
обмен на резултати от научно-технически
дейности;
извършване на експертизи на резултати
на нау чно-техническата и иновационната
дейност;
участие на български и руски учени в научни конференции, симпозиуми, семинари и
изложби, организирани в Република България
и Руската федерация;
усъвършенстване на договорно-правната
база на научно-техническото сътрудничество;
други форми на научно-техническото и
иновационното сътрудничество на основата
на взаимна договореност.
Член 5
В рамките на това споразумение българските и руските организации сключват договори за реализиране на двустранни научни,
научно-технически и иновационни програми
и проекти, в които се определят тематиката,
организационните, правните и финансовите
условия на съвместните дейности.
Член 6
Въпросите, засягащи защита и разпределение на права върх у интелект уа лната
собственост, създавана или предавана в процеса на сътрудничество в съответствие със
споразумението, се определят в отделните
договори, сключвани между български и руски
организации в рамките на споразумението, в
съответствие с държавните законодателства
на двете страни, а също и международните
договори, в които участват Република България и Руската федерация.
Член 7
Страните оказват съдействие за участие
на български и руски организации в рамкови
програми на Европейския съюз за научни
изследвания, технологично развитие и демонс-

Член 9
Разпоредбите на това споразумение не
засягат права и задължения на страните, произтичащи от други международни договори,
по които те са страни.
Член 10
Споровете и разногласията между страните,
свързани с осъществяване и/или тълкуване на
това споразумение, се решават чрез преговори
и консултации.
Член 11
Споразумението може да се променя чрез
взаимна договореност между страните.
Промените по това споразумение се офор
мят с отделни протоколи.
Член 12
Споразумението се сключва за период 5 г.
и влиза в сила от датата на подписването му.
Това споразумение се продължава автоматично със следващи петгодишни срокове, в
случай че нито една от страните не представи
писмено шестмесечно предизвестие преди
изтичане на съответния срок с намерение
да прекрати действието на споразумението.
Прекратяването на действието на това споразумение не засяга изпълнението на програми
и проекти, осъществявани по споразумението
и незавършени към датата на прекратяване
на действието му, ако няма други договорки
между страните.
От датата на влизане в сила на споразумението прекратява действието си Споразумението между Министерството на образованието,
науката и технологиите на Република България
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и Министерството на науката и техническата
политика на Руската федерация за научно и
технологично сътрудничество от 19 май 1995 г.
Подписано в Москва на 14 октомври 2010 г.
в два идентични екземпляра на български и
на руски език с еднаква сила.
За Министерството
За Министерството на
на образованието,
образованието и
младежта и науката
науката на Руската
на Република България:
федерация:
Пламен Грозданов,
Владислав Ничков,
извънреден и пълномощен
директор на
посланик на Република
Департамента за
България в Москва
международно
сътрудничество в
образованието и
науката на Министерството на образованието
и науката
9435

МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация
Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 7 октомври 2010 г. – ДВ,
бр. 82 от 2010 г. В сила от 25 октомври 2010 г.)
Правителството на Република България
(наричано по-долу за краткост „България“) и
Федералният съвет на Конфедерация Швейцария (наричан по-долу за краткост „Швейцария“),
заедно наричани „страните“,
съзнавайки значението на разширяването
на Европейския съюз (наричан по-долу за
краткост ЕС) за стабилността и просперитета
на Европа;
отбелязвайки солидарността на Швейцария
с усилията на ЕС за намаляване на икономическите и социалните неравенства в ЕС;
на базата на предишното успешно сътрудничество между двете държави;
съобразно приятелските отношения между
двете страни;
с желание за утвърждаване на тези отношения и на ползотворното сътрудничество
между двете страни;
с намерение да стимулира по-нататъшното социално и икономическо развитие на
България;
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предвид факта, че Федералният съвет на
Конфедерация Швейцария изрази в приложение от 25 юни 2008 г. (наричано по-долу за
краткост „приложение“) към Меморандума
за разбирателство (наричан по-долу „Меморандум за разбирателство“) с Европейската
общност от 27 февруари 2006 г., намерението
си да увеличи своята финансова помощ от
CHF 1,000,000,000 (един милиард швейцарски
франка) за намаляване на икономическите
и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС с допълнителна сума в размер
на CHF 257,000,000 (двеста петдесет и седем
милиона швейцарски франка) за България и
Румъния;
се споразумяха за следното:
Член 1 – Дефиниции
За целите на това рамково споразумение:
„Финансова помощ“ е безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Швейцария
на България.
„Българо-швейцарската програма за сът рудничество“ е двуст ранна прог рама за
изпълнение на това рамково споразумение.
„Подкрепящи мерки“ са проект, тематичен
фонд, помощ за подготовка на проекти, Фонд
за техническа помощ или други съвместни
инициативи.
„Проект“ е отделен проект или програма.
Програмата обхваща няколко проекта, обединени от обща тема или общи цели.
„Тематичен фонд“ е грантова схема за финансиране на дейности в конкретни тематични
области или за конкретни групи бенефициенти.
„Дейност“ е конкретен вид помощ за,
inter alia, проекти, стипендии, партньорства
и пренос на знания, предоставена в рамките
на даден тематичен фонд.
„Финансов ангажимент“ е насочване на
определен размер от Финансовата помощ
към подкрепящи мерки, договорени между
страните.
„Проектен договор“ е споразумение между
страните и ако е необходимо, допълнителни
страни по договора за изпълнението на даден
проект, договорен между страните.
„Споразу мение по темат и чен фон д“ е
споразумение между страните и ако е необходимо, допълнителни страни по договора
за изпълнение на тематичен фонд, договорен
между страните.
„Национално координационно звено“ (НКЗ)
е българско звено, което отговаря за координацията по Българо-швейцарската програма
за сътрудничество.
„Междинен орган“ е всяко законно регистрирано публично или частно лице, определено от НКЗ, за което НКЗ носи отговорност
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или което изпълнява функции от името на
НКЗ във връзка с изпълнението на проекти
от изпълнителните агенции.
„Швейцарски междинен орган“ е всяко
законно регистрирано публично или частно
лице, което е получило мандат от Швейцария
за управление на тематичен фонд.
„Разп лащат елен орга н“ е инс т и т у ц и я,
създадена от Министерството на финансите,
която упражнява финансов контрол върху
Българо-швейцарската програма за сътрудничество от българска страна.
„Одитен орган“ е институция, създадена от
Министерството на финансите, отговорна за
контрола върху разходването на финансовите
средства от Българо-швейцарската програма
за сътрудничество от българска страна.
„Изпълнителна агенция“ е законно регистрирано публично или частно лице, както
и друга организация, призната от страните,
което притежава мандат за изпълнение на
подкрепящи мерки.
„Договор за изпълнение“ е споразумение
между НКЗ и/или Междинния орган и Изпълнителната агенция за изпълнение на проект.
„Договор за възлагане на мандат“ е споразумение между Швейцария, швейцарския
Меж динен орган и/и ли п ри въ змож ност
Изпълнителна агенци я за изпълнение на
тематичен фонд.
„Помощ за подготовка на проекти“ е инструмент за финансова подкрепа за подготовка
на готови проектни предложения.
„Фонд за техническа помощ“ е допълнителен фонд, създаден за финансиране на дейности, изпълнявани от специално определени
български власти единствено за управление
на финансовата помощ.
„Целеви грант“ е фонд, създаден като част
от тематичен фонд с ясно определена цел и
насочен за финансиране на малки дейности
по финансово ефективен начин.
Член 2 – Цели
1. страните ще работят за намаляването
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения ЕС посредством
подкрепящи мерки, договорени между страните и в съответствие с Меморандума за
разбирателство и приложението към него,
както и с Концептуалната рамка на Българошвейцарската програма за сътрудничество,
очертана в приложение 1 към това рамково
споразумение.
2. Цел на това рамково споразумение е
създаването на рамка от правила и процедури
за планиране и приложение на сътрудничеството между страните.
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Член 3 – Размер на финансовата помощ
1. Швейцария се съгласява да предостави на
България безвъзмездна финансова помощ за
намаляване на икономическите и социалните
неравенства в рамките на разширения ЕС в
размер до 76 милиона швейцарски франка
(CHF) за период на финансовия ангажимент
пет години и период на разплащане на средствата до десет години, който започва да тече
от датата на одобрение на финансовата помощ от Парламента на Швейцария, а именно
7 декември 2009 г.
2. Страните приемат финални предложения
за финансиране на подкрепящи мерки до два
месеца преди края на периода на финансовия
ангажимент.
3. Фондове, които не са насочени по време
на периода на финансов ангажимент, няма
да са на разположение за ползване в рамките на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
Член 4 – Обхват
Разпоредбите на това рамково споразумение се прилагат за национални и транс
гранични подкрепящи мерки, договорени
между страните и финансирани от Швейцария
или кофинансирани с други многостранни
институции или донори, и изпълнявани от
Изпълнителната агенция.
Член 5 – Оползотворяване на финансовата
помощ
1. Финансовата помощ ще бъде ползвана
за финансиране на мерки за подкрепа, като
може да приеме следните форми:
a) финансова помощ, в т.ч. грантове, кредитни линии, гаранционни схеми, капиталово
участие и заеми;
b) техническа помощ.
2. Финансовата помощ се използва в съответствие с целите, принципите, стратегиите,
географския и тематичния фокус, предвидени
в Концептуалната рамка в приложение 1.
3. 5 % от финансовата помощ ще бъде използвана от Швейцария за администриране на
това рамково споразумение. Администрирането включва, inter alia, разходи за персонал
и консултанти, административна инфраструктура, мисии, мониторинг и оценка.
4. Финансовата помощ под формата на
грантове не може да надвишава 60% от общите
допустими разходи за една подкрепяща мярка,
освен в случаите, когато за подкрепящи мерки
се отпуска допълнително финансиране под
формата на бюджетни суми от национални,
регионални или местни власти, в който случай
финансовата помощ не може да надвишава
85% от общите допустими разходи. Подкрепящи мерки за институционално развитие
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и техническа помощ, подкрепящи мерки,
изпълнявани от НПО, както и финансова
подкрепа за частния сектор (кредитни линии,
гаранционни схеми, капиталово и дългово
участие) могат да бъдат финансирани изцяло
от финансовата помощ.
5. Следните разходи не са допустими при
отпускане на грантове: разходи, направени от
страните преди подписване на споразумение
за подкрепящи мерки, лихви по дългове,
покупка на земя или сгради, възстановяем
ДДС, както е предвидено в чл. 7 от рамковото
споразумение.
Член 6 – Координация и процедури
1. С оглед постигане на максимално въздействие на подкрепящите мерки и за да се
избегне дублиране или застъпване с проекти,
финансирани по други структурни или кохезионен фонд, както и от други източници
страните ще осигурят ефективна координация
и ще обменят информация за тази цел.
2. Цялата кореспонденция между страните,
в т.ч. отчети и документи относно подкрепящите мерки, ще бъде на английски език.
3. Всяка мярка е предмет на договор (например проектен договор, договор за тематичен
фонд), който урежда сроковете и условията
на отпускане на грантово финансиране, както
и ролите и отговорностите на страните по
договора.
4. Като цяло България носи отговорност
за идентифицирането на проекти, които да
бъдат финансирани от финансовата помощ, а
тематичните фондове ще бъдат разработени
от Швейцария. Швейцария също така може
да предлага на България проекти за финансиране от финансовата помощ, в т.ч. проекти на
многостранни, национални и трансгранични
институции. Правилата и процеду рите за
избор и изпълнение на подкрепящи мерки
са определени в приложения 1 – 5 към това
рамково споразумение.
5. Всички подкрепящи мерки се одобряват
от България и Швейцария. Страните придават изключително значение на дейностите
по мониторинг и оценка, както и одит на
подкрепящите мерки и на цялата Българошвейцарска програма за сътрудничество.
Швейцария или упълномощено от нея трето
лице, което действа от нейно име, има право
да посещава, мониторира, извършва преглед,
одит и оценка на всички дейности и процедури, свързани с изпълнението на подкрепящи
мерки, финансирани от помощта, по своя
преценка. България се ангажира да предостави
цялата искана и необходима информация и
да предприеме или възложи предприемането
на всички необходими действия, които да
позволят реализирането на тези пълномощия.
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6. След влизане в сила на това рамково
споразумение България ще открие отделна
банкова сметка, в която да се депозират получените от Швейцария средства от финансовата
помощ. Натрупаните нетни лихви се отчитат
на Швейцария на годишна база. Грантовете
за тематичните фондове, които се управляват
пряко от швейцарски Междинен орган или
Изпълнителна агенция, както и административните разходи на Швейцария, предвидени
в чл. 5, ал. 3 от това рамково споразумение,
не се управляват през тази сметка.
7. Процедурите за разплащане по проекти
и тематични фондове са посочени съответно
в приложения 3 и 4.
8. Националното координационно звено
трябва да създаде Мониторингов комитет,
който да отговаря за мониторинга върху изпълнението на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество.
Член 7 – Данък върху добавената стойност
и други данъци и такси
1. Данъкът върху добавената стойност (ДДС)
се приема за допустим разход само ако той
се поема реално и окончателно от Изпълнителната агенция. Данъкът върху добавената
стойност, който подлежи на възстановяване по
какъвто и да било механизъм, не се счита за
допустим разход, дори и ако не бъде действително възстановен на Изпълнителната агенция
или на крайните получатели на помощта.
2. Другите данъци и такси, особено преки
данъци и социални осигуровки за допустими
заплати, се приемат за допустим разход само
ако са реално и окончателно поети от Изпълнителната агенция или Междинния орган.
Член 8 – Годишни срещи и отчетност
1. Страните се споразумяват да провеждат годишни срещи с оглед осигуряване на
ефективно изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Първата
среща трябва да се състои не по-късно от 18
месеца след подписването на това рамково
споразумение.
2. България организира срещите в сътрудничество с Швейцария. Един месец преди
срещата НКЗ представя консолидиран годишен
отчет, обхващащ цялата Българо-швейцарска
програма за сътрудничество. Съдържанието
на отчета включва, но не е ограничено до
въпросите, предвидени в приложение 2.
3. В срок три месеца след окончателните
плащания по това рамково споразумение
България трябва да представи на Швейцария
финален отчет с оценка на изпълнението на
целите на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество и финален финансов отчет за
разходването на финансовата помощ въз основа
на финансови одити на подкрепящите мерки.
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Член 9 – Компетентни власти

Член 11 – Заключителни разпоредби

1. България е упълномощила дирекция
„Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съвет да действа от нейно име като
НКЗ по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Националното координационно звено носи цялата отговорност за управ
лението на финансовата помощ в България.
България е упълномощила Министерството
на финансите да действа от нейно име като
Разплащателна агенция и Одитен орган.
2. Швейцария е упълномощила:
Федералния департамент за външни работи
чрез Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество (SDC)
и
Федералния департамент за икономически въпроси чрез Държавния секретариат по
икономическите въпроси (SECO)
да действа от нейно име при изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
Подкрепящите мерки са в отговорностите
на една или друга институция в зависимост
от техните сфери на компетентност.
3. Посолството на Швейцария в София
поема функциите на точка за контакт за НКЗ
относно официална информация във връзка
с Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ежедневната комуникация между
компетентните власти може да се поддържа
пряко.

1. Приложения от 1 до 5 представляват неразделна част от това рамково споразумение.
2. Всички спорове, възникнали във връзка
с прилагането на това рамково споразумение,
се разрешават по дипломатически път.
3. Рамковото споразумение влиза в сила
на датата на последната нотификация, потвърж даваща изпълнение на съответните
процедури от двете страни. Това рамково
споразумение обхваща период на финансов
ангажимент от пет години и период на разплащане на средствата от десет години. То
важи до представянето на финален отчет от
България с оценка на изпълнението на целта на
рамковото споразумение, както е предвидено
в член 3, алинея 1. Страните прилагат това
рамково споразумение временно от датата на
подписването му.
4. Всички изменения на рамковото споразумение трябва да бъдат в писмен вид и въз
основа на взаимно съгласие между страните
и съобразно техните процедури. Всички изменения на приложения от 1 до 5 към това
рамково споразумение се извършват по взаимно съгласие от швейцарските компетентни
власти по член 9 и властите, писмено посочени
от българското правителство.
5. Това рамково споразумение може да
бъде прекратено по всяко време от една от
страните чрез шестмесечно писмено предизвестие, което съдържа основателни причини за
прекратяването. Преди вземането на подобно
решение страните водят диалог, чрез който
да се гарантира, че решението се основава
на точни и верни факти. В случай на такова
прекратяване разпоредбите на това рамково
споразумение продължават да се прилагат
към споразуменията за подкрепящи мерки,
сключени преди прекратяването на рамковото
споразумение. Страните решават чрез взаимно
съгласие всички други въпроси, възникнали
във връзка с прекратяването.

Член 10 – Теми от общ интерес
Страните споделят обща загриженост относно борбата с корупцията, едно явление,
което подкопава доброто управление и правилно използване на ресурсите за развитие,
и освен това поставя в опасност честната и
открита конкуренция въз основа на цени и
качество. Затова те декларират своята готовност да обединят усилията си за борба
с корупцията. В частност те декларират, че
случаи, при които се обещава или приема
предимство за действия или бездействия в
контекста на мандат или договор в обхвата
на това рамково споразумение, ще се считат
за неприемливи. Всеки подобен действителен
случай представлява достатъчно основание за
прекратяване на това рамково споразумение,
както и за прекратяването на съответните споразумения за подкрепящи мерки, анулиране на
търгови процедури или последващите от тях
ползи или за предприемане на предвидените
от закона мерки за противодействие.

Подписано в Берн на 7 септември 2010 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.
За правителството
За Федералния съвет
на Република
на Конфедерация
България:
Швейцария:
Томислав Дончев,
Дорис Лойтхард,
министър по
президент на
управление на
Конфедерация
средствата от
Швейцария
Европейския съюз			
Мишлин Калми-Рей,
федерален съветник
на Конфедерация
Швейцария
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА БЪЛГАРОШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приложение 1 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария за изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение
трябва да бъдат в писмен вид и въз основа
на взаимно съгласие между компетентните
власти, посочени в член 9 от основната част
на рамковото споразумение.
Приложение 1 определя: цели; принципи;
стратегически насоки; подходи; географски
фокус и тематичен фокус, в т.ч. и индикативен
списък от подкрепящи мерки и индикативни
финансови параметри.
Правила и процедури са предвидени: в
приложение 2 за цялостното изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество; в приложение 3 за проекти и програми; в приложение 4 за тематични фондове;
и в приложение 5 – Помощ за подготовка на
проекти и Фонд за техническа помощ.
1. Цели
Българо-швейцарската програма за сътрудничество си поставя две основни цели:
– Да допринесе за намаляване на икономическите и социалните неравенства между
България и по-напредналите страни в разширения Европейски съюз (ЕС); и/или
– Да допринесе за намаляването на икономическите и социалните неравенства между
динамичните градски центрове и структурно по-слабите периферни региони в самата
България.
Освен това:
– Швейцарската финансова помощ е важен
елемент от двустранните отношения между
България и Швейцария. Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще обогати
двустранните отношения в много аспекти,
като например създаване на възможности
за отстояване на швейцарската солидарност,
изграждане на институционални партньорства
между България и Швейцария, утвърждаване
и публичност на присъствието на Швейцария,
както и оползотворяването на швейцарския
опит и знания.
– Подкрепящите мерки по Българо-швейцарската програма за сътрудничество целят
постигане на устойчиво и икономически и
социално балансирано развитие.
2. Принципи
Българо-швейцарската програма за сътрудничество се основава на следните принципи:
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Прозрачност. Прозрачността и откритостта
са ключов елемент от всички дейности на
сътрудничество и са задължителни на всички
нива. Специален фокус върху прозрачността
ще бъде поставен при избора на проекти и
дейности при възлагането на договори и при
финансовото управление.
Социално включване. Дейностите на сътрудничество ще отчитат нуждата групи в неравностойно социално и икономическо положение
да могат да се възползват от възможностите
и ползите, които развитието предоставя.
Равни възможности и права. Дейностите на
сътрудничество ще увеличават възможностите
мъжете и жените да упражняват своите права
равностойно, като се прилага подход на равно
третиране по възраст и пол.
Устойчивост на околната среда. Дейностите
на сътрудничество ще отчитат необходимостта
от изисквания за устойчивост на околната
среда.
Участие на всички заинтересовани страни.
Всички вземащи решения и всички звена,
участващи в изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, поемат ангажимент за ефективното и ефикасно
приложение на договорените подкрепящи
мерки.
Субсидиарност и децентрализация. Дейнос
тите на сътрудничество ще отчитат нуждата
да бъдат взети предвид принципите на субсидиарност и децентрализация преди всичко
при изпълнение на подкрепящи мерки на
общинско и областно равнище.
3. Стратегическа насока
Стратегическата насока на Българо-швейцарската програма за сътрудничество съдържа
две стратегически линии:
– Да се подчертае швейцарският опит.
Швейцария отдава приоритетно значение
на следните тематични области: сигурност;
реформи и включване на уязвими групи;
околна среда и инфраструктура; стимулиране
на частния сектор; изследвания и стипендии.
В тези области Швейцария има богат опит и
може да предостави вече широко наложено
специфично знание и методология.
– Комбиниране на българските нужди и конкретната добавена стойност, която Швейцария
може да предложи. Швейцарската подкрепа
си поставя за цел да отговори на нуждите
на България (подход, основан на търсенето).
Швейцарската помощ се предоставя в области, в които Швейцария може да придаде
конкретна добавена стойност.
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Стратегическата насока обхваща:
Партньори и бенефициенти. Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще
включва партньори и бенефициенти, inter
alia, от публичния и частния сектор, НПО и
граждански организации.
Партньорства. Пар т н ьорс т вата меж д у
българските и швейцарските партньори са
елемент, който обогатява Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Насърчават
се сътрудничеството и институционалните
партньорства, особено в целеви области, в
които Швейцария допринася с конкретен
опит, ноу-хау и технологии.
Видимост. Видимостта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за българското и швейцарското общество е важен
аспект, който ще бъде взет предвид при избора
и изпълнението на подкрепящи мерки. И двете
страни ще бъдат активни при предоставянето
на информация за сътрудничеството.
Гъвкавост. Две години след подписване на
рамковото споразумение ще бъде направен
преглед и оценка на тематичните и географските приоритети. При необходимост и по взаимно
съгласие може да се пренасочат финансови
средства и да се определят нови приоритети,
към които да се насочи неразпределената до
този момент част от финансовата помощ.
Трансгранично сътрудничество. Фи на нсовата помощ може да бъде използвана за
финансиране на трансгранични подкрепящи
мерки. Трансграничните подкрепящи мерки
са мерки, които се прилагат в повече от една
държава.
4. Подходи
Българо-швейцарската програма за сътрудничество се базира на следните подходи:
Проекти. Проект представлява единичен
проект или програма. Важна част от швейцарската финансова помощ се предоставя
под формата на финансиране за проекти и
програми. Правилата и процедурите за тях
са представени в приложение 3.
– Подходът на единичен проект се прилага
в целева област, в която се изпълняват еднократни проекти. С оглед постигане на ефективност и ефикасност финансовата помощ за
всеки проект при подхода на единични проекти
ще бъде в размер обща минимална сума от
1 млн. швейцарски франка. Могат да бъдат
договорени по-високи минимални нива (виж
раздел 6 от приложението). В изключителни
случаи компетентните власти, посочени в
член 9 от рамковото споразумение, могат да
договорят по-нисък минимален финансов праг.
– Програмата се състои от съставни проекти, обвързани от обща тема и цели. Програмният подход ще се прилага в целеви
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области, които имат няколко от следните
характеристики: голям финансов ангажимент;
връзка между различни нива (национално,
регионално, местно); разнообразни участници; принос за формулиране на политики;
съществен принос за изграждане на капацитет и прилагане на общ пакет от правила и
процедури. Програмният подход предполага
делегиране на отговорността за вземане на
решения по съставните проекти. Програмният подход обхваща: първоначална оценка на
целевата област; определяне на цели, насоки
и бюджети; план за изпълнение на програмата; концепция за мониторинг, стратегическо управление и оценка. За осигуряване на
ефективност и ефикасност финансирането за
всяка конкретна програма ще бъде минимум
4 млн. швейцарски франка.
Тематични фондове. Тематичните фондове
са насочени към конкретна тема или конкретна
група бенефициенти. Тематичните фондове се
създават, за да се постигне ефективно изпълнение на дейностите. Като цяло финансовите
обеми за всяка дейност са малки. В изключителни случаи обаче финансовите обеми могат
да се изравнят по размер с тези за единични
проекти. Тематичният фонд се управлява от
швейцарския междинен орган и дейностите
се осъществяват от изпълнителна агенция.
Правилата и процедурите за тематични фондове са представени в приложение 4.
Помощ за подготовка на проекти. Изготвянето на проекти и подробното проектно
планиране са от изключително значение за
ефективността и ефикасността на изпълнението на проектите. Помощ за подготовка
може да бъде поискана от България или
препоръчана от Швейцария и се финансира
чрез Инструмента за предпроектната помощ
за подготовка на проекти (виж приложение 5).
Фонд за техническа помощ. Фондът за техническа помощ се създава за финансиране на
някои допълнителни разходи на България за
ефективно и ефикасно изпълнение на финансовата помощ (виж приложение 5).
5. Географски фокус
Важна част от финансовите ресурси по
Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще бъдат насочени към зони с ниски
икономически и социални показатели.
6. Тематичен фокус, индикативен списък от
подкрепящи мерки и индикативни финансови
параметри
В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще се прилагат следният тематичен фокус, индикативен списък от
подкрепящи мерки и индикативни финансови
параметри:
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1. Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи
№

Целева област

Индикативен списък от подкрепящи мерки

Индикативни
финансови
параметри

1.

Сигурност

Подход: Тематичен фонд
До 9.850 млн.
Цел: Фондът ще адресира въпроси, свързани с Шенген, и ще до- ш в е й ц а р с к и
принесе за укрепване на социалната сигурност, както и за борбата франка
с корупцията и организираната престъпност.
Дейности под формата на вече идентифицирани проекти:
– Въпроси по Шенген: Развитие на капацитет на служителите и
повишаване на тяхната информираност
– Проследяване на откраднати превозни средства съгласно член 100
от Шенгенската конвенция
– Обмяна на практически опит в сферата на миграцията
– Специализирани съдебни състави за непълнолетни /Превенция на
престъпления, извършени срещу и от деца
– Превенция на закононарушенията, извършени от
непълнолетни
– Изграждане на капацитета на полицейските служители за опазване
на човешките права
– Изграждане на капацитет на експерти по съдебна медицина и
криминология
– Опазване на околната среда: изграждане на капацитета на Асоциацията на прокурорите
– Борба с организираната престъпност, трафика на хора и прането
на пари: увеличаване на капацитета на прокуратурата.
България и Швейцария могат да предлагат и други дейности под
формата на проекти.
Допълнителна информация е представена в приложение 4.

2.

Реформи,
свързани с
гражданското общество
и включването на ромите и другите уязвими
групи

Подход: Тематичен фонд
До 16.9 млн.
Цел 1: Да се стимулира приносът на гражданското общество като ш в е й ц а р с к и
важен елемент от процеса на развитие и участие. Приоритет ще бъдат франка
дейности на гражданското общество/НПО, които пряко допринасят
за предоставянето на социални услуги, както и за разрешаване на
проблеми с околната среда и които водят до укрепване на организационния капацитет (8.0 млн. швейцарски франка).
Дейности под формата на вече идентифицирани проекти:
– Обвързване на опазването на природата с устойчивото развитие
на селските райони.
Дейности под формата на малки проекти, финансирани чрез целеви
грант:
– Целеви грантове за малки проекти на НПО.
Цел 2: Подпомагане на социалното включване на ромите и другите
уязвими групи (8.9 млн. швейцарски франка).
Дейности под формата на вече идентифицирани програми или проекти:
– Подкрепа за социалното включване и ефективна интеграция на
ромите и другите уязвими групи в българското общество чрез:
– Въвеждане в България на услуги за грижа по домовете като форма
на дългосрочна грижа с възрастни хора, хора с хронични заболявания
и увреждания, при отчитане на специалните нужди на представителите
на ромската общност и на останалите уязвими групи.
Допълнителна информация е представена в приложение 4.
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2. Околна среда и инфраструктура
№

3.

Целева област
Рехабилитация и модернизация на
основна инфраструктура
и подобряване на околната среда

Индикативен списък от подкрепящи мерки

Индикативни
финансови
параметри

Подход: Проекти
До 27.4 млн.
Цел 1 (първи приоритет):
швейцарски
Подобряване на публичната инфраструктура с оглед повишаване на франка
жизнения стандарт и стимулиране на икономическо развитие.
Типове допустими проекти:
Проекти с минимална стойност 5 млн. швейцарски франка във всяка
от следните сфери:
– Управление и третиране на опасни отпадъци (например замърсени
зони, азбест, стари електроуреди, химични отпадъци). Специално
внимание ще бъде обърнато на рехабилитацията на замърсени зони.
– Управление на твърди отпадъци: Рециклиране.
Цел 2 (втори приоритет):
Подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на възобновяеми източници на енергия.
Типове допустими проекти:
Проекти на минимална стойност 3 млн. швейцарски франка във
всяка от следните сфери:
– Подобряване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура.
– Въвеждане на възобновяеми енергийни системи (например биомаса,
слънчева енергия, геотермална енергия), както и свързаните с тях
мрежови устройства (например умни мрежи и др.).
3. Насърчаване на частния сектор

№

4.

5.

Целева област

Индикативен списък от подкрепящи мерки

Индикативни
финансови
параметри

Подобряване
на регулацията на финансовия сектор
и укрепване
на финансовите пазари
и институции

Подход: Проекти
Типове допустими проекти:
– Корпоративна финансова отчетност (Световна банка като Изпълнителна агенция): Изграждане на институционален и регулаторен
капацитет в корпоративния сектор за финансова отчетност и одити
на национално ниво.

Развитие на
частния сектор и стимулиране на
износа на
МСП и/или
въвеждането
на стандарти

Подход: Проекти
До 1.5 млн.
Да се увеличи пазарният дял на българския износ на стоки и услуги, ш в е й ц а р с к и
където това е възможно, при отчитане на регионалните различия. франка
Типове допустими проекти:
– Стимулиране на износа на стоки и услуги и на търговията чрез
финансова подкрепа
Партньори за сътрудничество: Международен търговски център
(ITC), Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO),
Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD) и др.
– Подкрепа за въвеждането на стандарти, норми и оценки за съответствие
Партньори: Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO)

Подход: Проекти
До
Типове допустими проекти:
1.5 млн. швейДа се даде принос за намаляването на корупцията и свързаните с царски франка
нея престъпления чрез проекти на стойност минимум 100 000 швейцарски франка в сфери, като:
– Борба с прането на пари и финансирането на терористична дейност (AML/CFT)
– Превенция и разкриване на корупция (например системи за защита
на подаващите сигнали)
– Обучение в областта на обществените поръчки
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4. Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
№

6.

Целева област

Индикативен списък от подкрепящи мерки

Индикативни
финансови
параметри

Стипендии и Подход: Тематичен фонд
До 6 млн.
изследвания Цел 1: Разширяване на академичния обмен между България и Швей- швейцарски
цария ( 2 млн. швейцарски франка).
франка
Дейност: Стипендии.
Цел 2: Подпомагане на съвместни българо-швейцарски изследователски дейности (4 млн. швейцарски франка).
Дейности под формата на проекти: Съвместни изследователски проекти.
Допълнителна информация е представена в приложение 4.
5. Разпределение със специално предназначение
Фонд

Ук р е п в а н е
на партньорството и експертната помощ

Индикативен списък от подкрепящи мерки

Индикативни
финансови
параметри

Подход: Тематичен фонд
До 4 млн.
Цел 1: Стимулиране на нови и/или укрепване на съществуващи институци- ш в е й ц а р с к и
онални партньорства между партньори от България и Швейцария с оглед франка
на: принос за разрешаване на конкретни проблеми на развитието; укрепване
на капацитета и структурите на българските институционални партньори;
възможност за мобилизиране на добавена стойност от Швейцария; принос
за укрепването на партньорствата.
Дейности под формата на вече идентифицирани институционални партньорства:
– Стимулиране на социалния диалог и подобряване на условията на труд
на работещите.
България и Швейцария могат да предлагат други дейности за укрепване
на институционалните партньорства.
Дейности под формата на партньорства, финансирани чрез целеви грант:
– Целеви грант за малки съвместни дейности на институционални партньори.
Дейностите варират от 10 000 швейцарски франка до 100 000 швейцарски
франка и се идентифицират чрез постоянно отворени покани за набиране
на предложения.
Цел 2: Мобилизиране на швейцарска експертиза.
Дейности под формата на краткосрочни консултантски мисии, финансирани
чрез целеви грант:
– Целеви грант за краткосрочно консултиране от швейцарски експерти.
Дейностите варират от няколко хиляди швейцарски франка до 35 000
швейцарски франка и се идентифицират чрез постоянно отворени покани
за набиране на предложения.
Допълнителна информация е представена в приложение 4.

П о м о щ з а Подход: Помощ за подготовка на проекти
До
п о д г о т о в к а Цел:
0.5 млн. швейна проекти
Осигуряване на помощ за изготвянето на готови проектни предложения. царски франка

Б ъ л г а р с к а Подход: Фонд за техническа помощ
До 1.05 млн.
т е х н и ч е с к а Цел: Да се мобилизира допълнителен капацитет за управление на Швейцар- ш в е й ц а р с к и
помощ
ско-българската програма за сътрудничество, в т.ч. подготовка, изпълнение, франка
мониторинг и оценка.

Уп р а в л е н и е Администриране от швейцарска страна на Българо-швейцарската програма 3.8 млн. швейна програма- за сътрудничество.
царски франта от швейка
царска страна
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Общ преглед на индикативните финансови параметри
Линии на финансиране

Индикативна финансова помощ
(милион швейцарски франка)

1. Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи

26.75

2. Околна среда и инфраструктура

27.4

3. Частен сектор

3

4. Човешко и социално развитие

6

5. Разпределение със специално предназначение

9.35

6. Резерв

3.5

Общо индикативна финансова помощ

76

Резервът от 3.5 млн. швейцарски франка
ще се използва за проекти с висок приоритет
в целевите области, предвидени в насоките за
финансиране „Околна среда и инфраструктура“
и/или „Стимулиране на частния сектор“ в Меморандума за разбирателство с Европейската
общност от 27 февруари 2006 г.
Отпускането на суми от резерва и неизползвани средства от целевите области ще се
осъществява на базата на взаимно съгласие
(например потвърдено в протоколите от срещите
или чрез кореспонденция) между НКЗ и SDC/
SECO в процеса на изпълнение на Българошвейцарската програма за сътрудничество.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРА ВИЛ А И ПРОЦЕД У РИ ЗА Ц Я Л АТА
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСК А ПРОГРАМА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приложение 2 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария за изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение
трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на
взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на
рамковото споразумение.
Приложение 2 определя правилата и процедурите за цялата Българо-швейцарска програма
за сътрудничество и описва отговорностите и
функциите на основните участници, с изключение на отговорностите и функциите, свързани
с одитирането на тематичните фондове.
В приложение 1 се определя концептуалната
рамка на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Правилата и процедурите са
дадени: в приложение 3 за проекти и програми; в приложение 4 за тематични фондове;
в приложение 5 за Помощ за подготовка на
проекти и Фонда за техническа помощ.
1. Мониторинг и надзор
Окончателни мониторингови и надзорни
функции за цялостното изпълнение на Българошвейцарската програма за сътрудничество имат
българските власти. Мониторингът и надзорът

върху тематичните фондове ще се осъществява
от Швейцария. Съответните резултати ще бъдат
свеждани до знанието на българските власти.
Един месец след подписване на рамковото
споразумение Швейцария ще предостави указанията за отчитане, мониторинг и контрол.
Тези указания трябва да се вземат предвид в
системата за мониторинг и надзор, която ще
се прилага в България.
Не по-късно от 3 месеца след подписване
на рамковото споразумение НКЗ трябва да
сформира Мониторингов комитет. Ролята на
Мониторинговия комитет е да дава напътствия по стратегически и оперативни въпроси. Прозрачността при избора на членовете
на Комитета трябва да осигури балансирано,
допълващо се и разнообразно представяне на
различните интереси.
В състава на Мониторинговия комитет
влизат максимум 15 души, представители на
НКЗ, Разплащателния орган, Одитния орган,
междинните органи, съответните министерства,
съответните регионални и местни органи на
самоуправление, НПО, и социално-икономическите партньори. Швейцария трябва да бъде
уведомена за състава на Комитета. Посолството
на Швейцария трябва да има възможност да
участва като наблюдател.
Мониторинговият комитет трябва да заседава периодично, но не по-малко от два пъти
годишно.
2. Отчетност и управление
За да се гарантира ефективното управление
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, страните трябва да се срещат регулярно. Срещите могат да се инициират както
от България, така и от Швейцария. Срещите
се провеждат в срок 4 седмици от датата на
писмената покана.
Годишните срещи са основен инструмент
за стратегическо управление. Националното
координационно звено (НКЗ) отговаря за организацията на годишната среща. НКЗ трябва
да се консултира с Швейцарското посолство
по отношение на организацията, съдържанието, дневния ред, участниците, както и по
други организационни и логистични въпроси.
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Протоколът на годишната среща се води от
НКЗ и трябва да се предаде на Швейцария за
одобрение в срок 15 работни дни след срещата.
На годишната среща могат да се поканят
Разплащателният орган, Одитният орган, междинните органи, изпълнителните агенции и други
институции и лица, ако НКЗ или Швейцария
счетат това за желателно.
Страните могат да поканят Комисията на
Европейските общности да участва като наблюдател.
Националното координационно звено изготвя
годишен доклад, който предава на Швейцария
един месец преди годишната среща. Швейцария
трябва да предостави на НКЗ два месеца преди
годишната среща частта от отчета, която се
отнася до тематичните фондове.
Годишният доклад трябва да включва:
а) общ опит и постигнати резултати;
b) напредъка в изпълнението на Българошвейцарската програма за сътрудничество по
отношение на рамковото споразумение;
c) състояние на проекта, в т.ч.:
d) отчет за одобрените проекти, напредък
на идентификацията/подготовката на проекти
и на предвидими ангажименти;
e) статистика за търговете, възложените
договори и участниците, спечелили търговете;
f) информация относно важни въпроси,
касаещи определени проекти;
g) състояние на тематичните фондове (аналогично отчитане на проекти);
h) състояние на Помощта за подготовка
на проекти и на Фонда за техническа помощ
(аналогично отчитане на проекти);
i) общ финансов отчет на минали и на прог
нозни бъдещи разплащания и ангажименти по
цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
j) проблеми, възникнали по време на изпълнението на програмата;
k) обобщение и основни изводи от финансовите одити;
l) предложения за разпределението на неизразходваните средства (ако е приложимо);
m) административно изпълнение и други
въпроси;
n) комуникационна стратегия и други дейности, целящи информираността на обществото по отношение на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество и изпълнение на
подкрепящите мерки;
o) други въпроси за обсъждане; препоръки,
следващи стъпки.
Под формата на отделен документ НКЗ
трябва да подготви:
– годишен план за изпълнение;
– предложения за изменения на приложенията към рамковото споразумение (ако е
необходимо).
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В срок две години от подписването на рамковото споразумение страните трябва да преразгледат географския фокус и ако е необходимо,
и тематичните приоритети и да пренасочат
договорените първоначални разпределения на
финансиранията, както и да определят приоритетите за все още неразпределената част на
финансовата помощ.
3. Оценка на съответствието и системни одити
Изпълнението на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество в България подлежи на оценка на съответствието. Оценката на
съответствието цели преглед на функциите и
отговорностите на междинните органи и ключовите координиращи правителствени институции,
на съществуващите структури, процедури и
мероприятия за контрол, които се предвижда
да се прилагат при Българо-швейцарската
програма за сътрудничество. Съдържанието
на оценката на съответствието се определя по
взаимно съгласие между страните. Оценката
на съответствието се извършва в съответствие
с българското законодателство. Швейцария
може да поиска определени изисквания да
бъдат взети под внимание.
Всяка година Одитният орган изготвя годишен одитен план, който включва системни
одити и одити на одобрените дейности, както
и годишно обобщение на резултатите от одитите. Швейцария може да поиска определени
изисквания да бъдат взети под внимание.
Оценката на съответствието и системните
одите трябва да се извършват от компетентния
български орган – Изпълнителната агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“,
към Министерството на финансите.
Докладите за оценка на съответствието и
системните одити се предават в Швейцарското посолство в срок два месеца от тяхното
изготвяне.
4. Преглед и оценка
По време на изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество България
и/или Швейцария могат да изискат преглед
на прилаганите процедури, участниците, постигнатите резултати и др. (входни параметри,
изходни параметри, резултати).
В края на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество България и/или Швейцария
могат да изискат окончателна оценка на цялата програма. Разходите за това се поемат от
компетентния орган, отправил искането.
5. Отговорности и функции
Отговорностите и функциите по изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество са следните:
5.1. Национално координационно звено
Националното координационно звено отговаря за осигуряване готовността на законовата
и финансовата рамка за успешно изпълнение
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на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; за провеждането на подкрепящите
мерки по ефективен и ефикасен начин съгласно
договорените графици; за стратегическия и
оперативен мониторинг, надзор и управление
на цялата Българо-швейцарска програма за
сътрудничество, както и за гарантиране на правилното разходване на финансовите средства;
за добрата осведоменост на обществеността
в България по отношение на Швейцарската
финансова помощ.
Основните функции на НКЗ включват:
– Да осигури приемането на национални
правни документи, необходими за изпълнението
и мониторинга на цялата Българо-швейцарска
програма за сътрудничество и на всички подкрепящи мерки.
– Да свърже швейцарската финансова помощ
с други финансови помощи, като Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните
програми, както и да координира подкрепящите
мерки, финансирани от други източници.
– Да осигури заедно с Министерството на
финансите съответните средства в националния
бюджет за съфинансиране и гарантиране на
необходимите средства на лицата, отправящи
искане за плащане.
– Да сформира Мониторингов комитет за
цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.
– Да разработи система за мониторинг и
надзор, като вземе предвид съответните насоки
от швейцарска страна.
– Да осигури създаването на адекватна и
ефективна система за предотвратяване на измами и нередности при изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
– Да осигури извършването на одитите за
съответствие и на системните одити.
– Да осигури създаването на проектно
портфолио съгласно приложения 1 и 3 след
консултации с отрасловите министерства,
организирането на поканите за набиране на
предложения за проекти, оценяването на проектните кандидатури и подбора на проектите.
– Да изготвя годишния доклад и годишен
план за изпълнение.
– Да организира годишните срещи и другите
срещи по искане на България и Швейцария.
– Да осигури рекламирането на швейцарската
финансова помощ.
5.2. Одитен орган
Изпълнителната агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към Министерството
на финансите е Одитният орган, отговорен за
оценките на съответствието, системните одити и
финансовите одити на одобрените подкрепящи
мерки. Нейна задача е да оценява ефикасното
и ефективно функциониране на системите за
управление и контрол при изпълнението на
Българо-швейцарската програма за сътрудни-
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чество, включително и системата за предотвратяване на измами и нередности в съответствие
с националното законодателство.
Основните функции на Одитния орган
включват:
– Да осигури адекватна регулаторна рамка
за одитиране, която да гарантира необходимото
одитно отразяване и отчитане пред швейцарските власти.
– Да извърши одит за съответствие в началото на изпълнението на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество.
– Да състави годишен одитен план, базиран на оценка на риска и на препоръките на
Швейцария.
– Да предоставя информация за всички
одити, свързани със системата за изпълнение
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като част от годишното обобщение
на одитните отчети, изготвяно от НКЗ.
– Да одитира редовността на приемливите
разходи на базата на 5 %-на представителна
извадка от одобрените дейности.
– Да осигури ефикасното и бързо разследване
и докладване пред НКЗ на предполагаеми и
действителни случаи на измама и нередности,
установени по време на данъчния контрол.
– Да осигурява подкрепа на одиторите,
упълномощени от Швейцария.
– Да проверява периодичните отчети за
неточности в подкрепящите мерки, финансирани от източници, различни от Швейцарската
финансова помощ, с цел определянето на рис
кови области; ако е приложимо, да включва
мерки в одитните планове за Швейцарската
финансова помощ.
5.3. Мониторингов комитет
Мониторинговият комитет отговаря за мониторинга на изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Основните функции на Мониторинговия
комитет включват:
– Да одобрява критериите за избор на проекти, като вземе предвид забележките от страна
на Швейцария.
– Да коментира критериите за избор на
дейностите от тематичните фондове.
– Да коментира документацията за поканите
за набиране на предложения.
– Да прави преглед на изборните процеси
за подкрепящи мерки.
– Да наблюдава спазването на правилата и
процедурите.
– Периодично да прави преглед на напредъка
при изпълнението на подкрепящите мерки и
постигането на целите.
– Да наблюдава постигането на целите на
ниво цялостна Българо-швейцарска програма
за сътрудничество.
– Да проверява и коментира годишния доклад
за изпълнението на Швейцарската финансова
помощ на НКЗ.
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– Да коментира ефикасността и ефективността от разходването на финансовите средства,
предоставени в рамките на Швейцарската
финансова помощ.
5.4. Швейцарско посолство
Швейцарското посолство в София отговаря
за това да се осигурява ефикасно и ефективно
управление на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество от страните; да се предоставя
необходимата информация за вземане на решения от швейцарската страна; че предложените
подкрепящи мерки отчитат очакванията на
швейцарската страна; че на заинтересованите
страни се предоставя информация във връзка
с финансовата помощ.
Основните функции на Швейцарското посолство включват:
– Да подпомага осъществяването на контакти, да осигурява връзките и взаимодействието
между партньорите.
– Да информира и да дава съвети на партньорите по отношение на процедурите и условията
на финансовата помощ.
– Да предава официална информация и
предложения от и на швейцарските власти.
– Да обяснява швейцарската позиция по
стратегически и оперативни въпроси.
– Да организира, заедно с НКЗ, посещенията
на швейцарските делегации.
– Да участва в срещите на цялата Българошвейцарска програма за сътрудничество.
– Да информира обществеността за Българо-швейцарската програма за сътрудничество
и финансовата помощ.
– Да участва в Мониторинговия комитет
като наблюдател.
5.5. Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Държавен секретариат
по икономически въпроси (SECO)
От швейцарска страна за изпълнението на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество отговарят SDC и SECO .
Основните функции на SDC и SECO включват:
– Да осигуряват стратегическото и оперативното управление на цялата Българо-швейцарска
програма за сътрудничество.
– Да участват в годишните срещи, организирани от НКЗ.
– Да се ангажират в постоянен диалог с
НКЗ и другите партньори, участващи в идентификацията и изпълнението на подкрепящите
мерки, както и за напредъка на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.
– Да вземат решения по въпроси, касаещи
цялата Българо-швейцарска програма за сът
рудничество.
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– Да коментират критериите за избор на
проекти.
– Да вземат решение за критериите за избор
за тематичните фондове.
– Да упражняват правото на съгласие по
документацията за поканите за набиране на
предложения.
– Да осъществяват надзор над цялостното
развитие на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество чрез посещения на място
и прегледи.
– Да си съдействат с националните и международните участници, имащи отношение по
изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
– Да осъществяват управлението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
от швейцарска страна.
SDC и SECO могат да делегират някои от
функциите си на Швейцарското посолство.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЕКТИ
Приложение 3 е неразделна част от рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария за изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение
трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на
взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на
рамковото споразумение.
Приложение 3 определя правилата и процедурите за проектите. От швейцарска страна
Държавният секретариат по икономически
въпроси (SECO) отговаря за проекти от областите (3 – 5), определени в приложение 1
(раздел 6). Приложение 3 определя правилата и
процедурите за проекти, финансирани от SECO.
В приложение 1 се определя концептуалната
рамка на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Правилата и процедурите са
дадени: в приложение 2 за цялата Българошвейцарска програма за сътрудничество; в
приложение 4 за тематични фондове; в приложение 5 за Помощ за подготовка на проекти
и Фонда за техническа помощ.
1. Процедури за искане на финансиране на
проекти
По принцип искането за финансиране преминава през два кръга, което позволява даването
на напътствия в ранния етап на вземане на
решения. В първия кръг се предава резюме на
проекта и се взема принципно решение. След
одобрение в първия кръг се стартира вторият
кръг. Във втория кръг се предава готовото
проектно предложение и Швейцария взема
окончателно решение.
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1.1. Първи кръг: Процедури за подаване и одобрение на проектно резюме
№

Стъпки

Дейности и специфични правила

Организации

1.

Иницииране иден- Иницииране в съответствие с концептуалната
тифицирането на рамка (Анекс 1, раздел 6) въз основа на:
проекти
– Списък с приоритетни проекти, предоставен от
българското правителство
– Предложение от междинен орган/Изпълнителна
агенция
– Покана за набиране на предложения
– Предложение от Швейцария
– Предложение от международна организация.

2.

Разработване на Изготвяне на резюме на проекта въз основа на Отговорник:
проектно резюме изискванията към проектните резюмета (вж. т. Междинен орган, Из1.2). Може да включва искане за финансова под- пълнителна агенция
крепа за изготвяне на проектното предложение
чрез предпроектната помощ.

3.

П р е д в а р и т е л е н Възможност за неформални консултации с Швей- Отговорник: НКЗ
прегл ед на резю- царското посолство.
мето

4.

Преглед

5.

Подаване на про- Ако бъде прието, проектното резюме се предава, Отговорник: НКЗ
ектното резюме
заедно с придружително писмо, което съдържа
описание на процеса на избор и оценъчния доклад Отговорник: Швейцарско
на Швейцарското посолство. Формална проверка посолство
от страна на Швейцарското посолство и подаване
на проектното резюме заедно с придружителното
писмо на НКЗ и оценъчния доклад до Швейцария.

6.

Окончателно реше- Окончателно решение по проектното резюме (в Отговорник:
ние по проектното т.ч., ако е приложимо, и решение по искането за SECO
резюме
финансиране на подготовката на проекта). Швейцария си запазва правото да извършва собствено
оценяване.
По принцип са възможни три вида решения:
1. одобрен без условия
2. одобрен с условия
3. неодобрен.
НКЗ осигурява изпълнението на условията от
швейцарска страна, ако има такива.
Ако бъде прието от Швейцария, се отправя покана
за изготвяне на готовото проектно предложение
(изискванията са определени в т. 2.4).

Преглед въз основа на задълбочена оценка на
релевантността на проектното резюме, одобрено
от НКЗ, въз основа на концептуалната рамка,
критериите за избор на проект (виж по-долу) и
изискванията към проектното резюме (вж. т. 1.2).

Отговорник: НКЗ
Участници: Междинен орган, Изпълнителна агенция, SECO

Отговорник: НКЗ
Участници:
Мониторингов комитет,
Оценяващ комитет, Междинен орган

1.2. Изисквания към проектните резюмета
Резюмето на проекта (приблизително 5 страници) трябва да включва всичката необходима
информация, която да позволи обща оценка на предлагания проект.
Пунктове
1

Съдържание
2

Обща информация

Заглавие на проекта, планирана продължителност на проекта, приоритетен
сектор, местоположение/регион, естество на проекта (например пилотен
проект и т.н.)

Кандидат

Име и данни за връзка; предишен релевантен опит, ако има; партньори по
проекта; връзка с Швейцария, ако има (ноу-хау, технологии, партньори или
друг вид сътрудничество с Швейцария)

Общ контекст

Проблемът, който ще се засегне, сегашна ситуация, ключова социалноикономическа и екологична информация, свързана с проблема, предишни
опити за решаване на проблема, други свързани инициативи и др.
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2

Съдържание на проекта

Описание, включващо цели (резултати), очаквани резултати (изходни параметри) и дейности (компоненти); бенефициенти, целева група; рискове и
възможности; устойчивост на проекта

Релевантност

Допринасяне за намаляване на икономическите и социалните различия в
страната и/или между страната и по-напредналите държави – членки на
ЕС (въздействие – виж и специфичните цели в приложение 1, раздел 3), в
рамките на стратегиите за развитие на страната/региона и избрания сектор;
стратегия на намесата

Предишни инвестиции

Предишни инвестиции по същия проблем/сектор през последните 5 години
(заглавие на проекта, сума, източник на финансиране)

Принос за разширяване на Предоставяне на възможности за популяризиране на присъствието на Швейдвустранните отношения
цария и нейната известност, както и за използване на швейцарския опит
Организация на проекта

Организационна схема, отговорности, пълномощия на Изпълнителната
агенция и т.н.

Бюджет

Допустими разходи/недопустими разходи; собствен принос, сума на безвъзмездната помощ, съфинансиране, финансиране от ЕС и от други финансови
източници и др.; рентабилност в сравнение с други алтернативи

Хоризонтални въпроси

Екологични, социални и икономически аспекти на проекта, равнопоставеност на половете

Зрялост на проекта

Състояние на проекта (в процес на изготвяне или напълно готов; възможно
искане за финансова подкрепа за подготовка на готовото проектно предложение чрез предпроектната помощ)

Приложения

Допълнителна документация, която се счита за необходима

1.3. Втори кръг: Процедура за подаване и одобрение на готови проектни предложения
№

Стъпки

Дейности и специфични правила

Организации

1.

Разработване на го- Изготвяне на готово проектно предложение Отговорник: Междинен ортово проектно пред- въз основа на изискванията към готовите про- ган, Изпълнителна агенция
ложение
ектни предложения (вж. т. 1.4) и забележките
на Швейцария.

2.

Преглед

3.

Решение за подаване Ако бъде прието, готовото проектно пред- Отговорник: НКЗ
на готовото проектно ложение се предава заедно с придружително Отговорник:
предложение
писмо, което да отразява изискванията за Швейцарско посолство
готовите проектни предложения и условията
на Швейцария, както и оценъчния доклад до
Швейцарското посолство. Също така трябва
да потвърждава спазването на правните и
финансовите задължения от страна на Изпълнителната агенция.
Формална проверка от страна на Швейцарското
посолство и подаване на готовото проектно
предложение заедно с придружителното писмо
на НКЗ и оценъчния доклад до Швейцария.

4.

Окончателно реше- Окончателно решение по искането за финан- Отговорник:
ние
сиране на базата на готовото проектно пред- SECO
ложение, придружителното писмо на НКЗ и
проектния документ. Швейцария си запазва
правото да извършва собствено оценяване.

Преглед въз основа на задълбочена оценка Отговорник: НКЗ
на осъществимостта на готовото проектно Участници: Междинен орпредложение, одобрено от НКЗ.
ган, вероятно и Оценяващ
комитет
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1.4. Изисквания към готовите проектни предложения
Готовото проектно предложение трябва да предоставя основната информация, свързана с изпълнението на проекта. Трябва да се придружава от всички необходими документи (проектен документ, логическа рамка, както и от предпроектно проучване и проучване на въздействието върху
околната среда), за да се позволи задълбочена оценка. Готовото проектно предложение (5 – 10
страници; за големи инфраструктурни проекти – 10 – 20 страници, плюс приложенията) трябва да
предоставя адекватна подробна информация по следните пунктове:
Пунктове

Съдържание

Резюме на проекта
(1 страница)

Информационен лист: заглавие на проекта, кратко описание, включващо
цели, бюджет, партньори и продължителност

Кандидат

Име и данни за връзка; предишен релевантен опит, ако има; партньори
по проекта; връзка с Швейцария, ако има (ноу-хау, технологии, партньори
или друг вид сътрудничество с Швейцария)

Общ контекст

Проблемът, който ще се засегне, сегашна ситуация, ключова социалноикономическа и екологична информация, свързана с проблема, предишни
опити за решаване на проблема, други свързани инициативи и др.

Съдържание на проекта

Описание, включващо цели, очаквани резултати/изходни параметри
(логическа рамка), дейности и съответните индикатори; бенефициенти,
целева група; рискове и възможности; устойчивост на проекта. Основни
заключения от предпроектното проучване (ако се изисква). Изявление за
изпълнение на условията от решението от първи кръг

Релевантност

Допринасяне за намаляване на икономическите и социалните различия
между страната и/или по-напредналите държави – членки на ЕС (виж и
специфичните цели в приложение 1, раздел 3), в рамките на стратегиите
за развитие на страната/региона и избрания сектор; стратегия на намесата

Принос за разширяване на Предоставяне на възможности за утвърждаване на швейцарската солидвустранните отношения
дарност и популяризиране на присъствието на Швейцария и на нейния
имидж, както и създаване на нови перспективи пред швейцарските продукти и услуги
Организация на проекта

Организационна схема, отговорности и т.н.

Подробен график на из- Включително основни моменти и индикатори, въз основа на които ще се
пълнение
наблюдава напредъкът в изпълнението
Бюджет

Допустими разходи/недопустими разходи; собствен принос, сума на
безвъзмездната помощ, съфинансиране, финансиране от ЕС и от други
финансови източници и др.; рентабилност

Възлагане на поръчки

Процедури за възлагане на поръчки за стоки и услуги

Въздействие върху разви- Мониторинг и оценка на индикаторите за изходни параметри/резултати/
тието
въздействие
Хоризонтални въпроси

Екологични, социални и икономически аспекти на проекта, равнопоставеност на половете

Приложения

Проектен документ, логическа рамка, както и предпроектно проучване
и проучване за въздействието върху околната среда, разрешителни (ако
са налице)

2. Процедури за изпълнение на проекта
Процедурите за изпълнение на проекта включват:
№

Стъпки

Дейности и специфични правила

Организации

1

2

3

4

1.

Проектен договор

Изготвяне на проектния договор между България Отговорник:
и Швейцария
НКЗ от българска страна;
SECO от швейцарска страна

2.

Подписване

Подписване на проектния договор. Договорът
може да се подпише от повече от две договарящи
страни (например тристранен или многостранен
договор: SDC или SECO, НКЗ и Междинния
орган, Изпълнителната агенция).

Отговорник:
По принцип Швейцарското
посолство от името на SECO.
Страната или страните, които
ще подпишат от името на
България, се определят от
България.

Подписване на договора за изпълнение

Отговорник: НКЗ
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3.

Възлагане на догово- Възлагането на поръчките за стоки и услуги се Отговорник:
ри за поръчки
осъществява в съответствие с българското зако- НКЗ, Междинен орган, Изнодателство. Необходимо е да се предостави на пълнителна агенция
Швейцария потвърждение за спазване на съответните правила при възлагането на поръчки. С цел
увеличаване на прозрачността и предотвратяване
на корупцията тръжната документация трябва
да съдържа клауза за интегритет. Всички лица,
извършващи дейности във връзка тръжната процедура, трябва писмено да декларират безпристрастността си в „Клауза за безпристрастност“, като
носят наказателната отговорност за деклариране
на невярна информация. Съгласно тази клауза от
участие в дейности по тръжната процедура ще
се изключват лица, които например са в такава
правна или материална връзка с подизпълнителя,
че това може да повдигне основателни съмнения за тяхната безпристрастност. Като цяло за
търговете за обществени поръчки в обхвата на
директивите на ЕС за възлагане на обществени
поръчки (2004/17/EC и 2004/18/EC) в срок 30
календарни дни от възлагане на поръчката за
сведение на Швейцария трябва да се предостави
превод на английски език на официалния доклад
от оценката на офертите.
В допълнение към горното за търгове над прага
от CHF 500,000 Швейцария може да изиска за
сведение копие от тръжните документи и договори. Тези документи трябва да се предоставят
не по-късно от 20 дни преди започването на
подаване на офертите и съответно 20 календарни
дни след подписване на договора.
Освен това за търгове над прага от CHF 500,000
Швейцария може да изиска да се предостави
английски превод на тръжните документи на
участниците в търга и съответно на подизпълнителите. Разходите за превод се покриват от
проекта и се финансират от финансовата помощ.
В съответствие с чл. 6.5 от рамковото споразумение и двете страни се съгласяват да предоставят
при обосновано искане на другата страна цялата
информация, която е част от тръжния процес и не
е спомената в посочените документи. Швейцария
има правото да участва в тръжния комитет като
наблюдател. Също така Швейцария има право да
одитира практиките и процедурите за възлагане
на обществени поръчки като цяло.
В случай на нередности, извършени преднамерено или по небрежност в рамките на тръжния
процес и/или при изпълнението на договора,
Швейцария има право след консултиране с НКЗ
да спре незабавно разплащанията, да изиска от
НКЗ да преустанови плащанията от швейцарската финансова помощ и да изиска връщане на
всички незаконно платени средства във всяка
една фаза от проекта.

4.

Контрол
(мониторинг)

Процедурите за контрол са дадени в договора за
проекта. Процедурите включват: периодичност на
отчитане, система за мониторинг и консултант,
комитети за стратегическо управление, програма
на дейностите и резултатите, одитиране и др.
Швейцария си запазва правото да изиска извършването на технически одити.

Отговорник: Изпълнителна
агенция
Участници:
НКЗ, Междинен орган
Участници:
НКЗ, Междинен орган, Изпълнителна агенция, SECO
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Междинните отчети са в подкрепа на исканията
за плащане и затова трябва да се предоставят
на Швейцария заедно със съответното искане за
възстановяване на разходите.
Исканията за плащане съдържат допустимите
разходи, направени през определен период, придружени с копие на фактурите.
Междинните отчети се отнасят за определен период и включват информация за финансовия и
фактическия напредък на проекта, сравнение на
действително направените с планираните разходи,
актуализиране на състоянието на проекта, като
в същото време потвърждават съфинансирането.
Всяко едно отклонение трябва да бъде оправдано
и да бъдат предложени корективни мерки.
Междинните отчети трябва да се предоставят
на Швейцария най-малко на всеки 6 месеца.
Междинен отчет се представя и когато е направено искане за плащане за период, по-голям от
6 месеца.
Годишните отчети на проекта съдържат оперативна част, която описва развитието на проекта,
и финансова част (Финансов отчет), която дава
обобщени данни за финансовото развитие през
отчетната година, както и сборни данни към датата
на отчитане. В тях се сравняват действителните
разходи и напредъкът с планираните такива въз
основа на количествени цели за изходните параметри и, където е възможно, и индикатори за
резултатите. Всяко едно отклонение трябва да
бъде оправдано и да бъдат предложени корективни мерки. Структурата на отчета трябва да
следва логическата рамка. Също така трябва да
съдържа актуализиран график за изпълнението
на проекта, както и актуализиран бюджет за
следващата година.
Годишните отчети на проекта не са свързани с
исканията за възстановяване на разходите.
Финалният отчет на проекта заедно с последния
междинен отчет и заключенията от Окончателния
финансов одит (вж. т. 6) представлява базата за
плащане на последната сума от безвъзмездната
помощ. Финалният отчет на проекта се състои
от оперативна част, където се документира и
коментира цялостното постижение на изходните параметри и на резултатите в съпоставка с
първоначалния план, спазването на принципи,
като пресечни теми и устойчивост, също така
включва и научени уроци и заключения. Финансовата част на отчета (Окончателен финансов
отчет) съдържа обобщение на финансовите данни
за целия проект и сравнение на ефективните с
планираните разходи.

Отговорник: Изпълнителна
агенция
Участници:
НКЗ, Междинен орган
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Отговорник: НКЗ
Участници: Звената за вът
решен одит на Междинния
орган, Изпълнителна агенция

6.

Одит

Финансов одит на проектно ниво:
По време на изпълнението финансовите одити се
извършват от вътрешни (звена за вътрешен одит
или звена за контрол на публичноадминистративни институции) или външни сертифицирани
одиторски организации за проекти съгласно
проектния договор.
Одиторската организация трябва да извършва
одитите в съответствие с правилата на Международните одиторски стандарти (МОС). По
този начин трябва да удостовери правилното
разходване на средствата, да направи препоръки
за засилване на системата за контрол, както и
да докладва за фактически или предполагаеми
измами или нередности. Одиторските доклади
се предават на НКЗ. Компетентните власти с
пълната подкрепа на правителството на България
трябва да разследват случаите на предполагаема
измама или нередност. Срещу доказаните случаи
на измама трябва да се повдигне обвинение в
съответствие със съществуващата нормативна
уредба. По принцип Окончателен финансов одит
се извършва за всеки проект при неговото приключване.
За всеки проект, който продължава повече от две
години и е за сума над CHF 500,000, е необходимо да се извърши допълнително и междинен
финансов одит(и), освен ако не е договорено
друго в проектния договор.
Окончателен финансов отчет и заключенията и
препоръките на Доклада от окончателния финансов одит се предоставят на Швейцария от НКЗ
заедно с Финалния отчет на проекта (вж. т. 5).

7.

Оценяване

След приключване на проекта страните могат Отговорник:
да изискат независимо оценяване. Разходите се НКЗ или SECO
поемат от страната, отправила искането.

3. Процедура за плащане и възстановяване на разходите
Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите на Република България е Разплащателният орган по финансовата помощ. По принцип разходи по проекти на SECO ще бъдат
предварително финансирани от националния бюджет на България в съответствие с процедурите за
държавния бюджет. Изпълнителната агенция подава до НКЗ искания за плащане, които покриват
всички допустими разходи през текущия период, заедно със заверени копия от допълнителната
документация и междинния отчет. Националното координационно звено и/или Междинният орган
проверяват пълнотата и удостоверяват верността на подадените документи. Разплащателният орган
извършва плащанията на Изпълнителната агенция (и/или Междинния орган) в съответствие с
договора за изпълнение. Разплащателният орган подава исканията за възстановяване на разходите
до Швейцария за одобрение и плащане.
Подробните процедури за възстановяване на разходите са дадени в проектните договори и, ако
не е посочено друго, трябва да са в съответствие със следните процедури:

С Т Р.
№
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Дейности
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Организации

1.

Издаване на фактура Издаване на оригинална фактура
оригинал

Отговорник:
Доставчикът на стоката
или услугата; подизпълнителят, консултантът,
организацията, искаща
плащане

2.

Проверка на оригиналната фактура или на документа с равносилна
стойност и подготовка
на искането за плащане

Проверка на оригиналната фактура или на Отговорник: Изпълнителна
документа с равносилна стойност по от- агенция
ношение на спецификациите от проектния
договор, договора за доставка на стоки/
услуги и договорените тарифи.
Удостоверяване съответствието на изпълнението (количествено и качествено) на
работата, доставката на стоки/услуги и др.,
със специалните условия и т.н.
Плащане на доставчика (-ците) от оригиналната фактура.
Подаване на искане за плащане и копие от
фактурите, включително и междинния отчет,
до междинния орган/НКЗ.

3.

Заверка на исканията
за плащане до Разплащателния орган и
предварителното финансиране и плащане на Изпълнителна
агенция

Проверка на съответствието на искането за Отговорник: НКЗ
плащане с рамковото споразумение, про- и/или Междинен орган
ектния договор и договора за изпълнение.
Да се гарантира, че няма двойно финансиране.
Проверка на пълнотата на документацията,
т.е. дали съдържа копия от фактури и други
отчетни документи, и релевантността на
междинния отчет. Ако е необходимо, да се
провери правилното разходване на средствата
чрез разследване на фактите.
Удостоверяване съответствието и законността
на исканията за плащане до Разплащателния
орган.
Осигуряване плащането на Изпълнителната
агенция.
Предоставяне на Швейцария на копие от
съответната документация, като междинни,
годишни и финални отчети (вж. т. 3.5 и т.
3.6), одиторски доклади или консолидиран
отчет съгласно проектния договор.

4.

Подаване на искане за Проверка на формалното съответствие на Отговорник:
възстановяване на раз- исканията за плащане, включително и на Разплащателен орган
ходите до Швейцария съфинансирането.
Да се гарантира, че няма двойно финансиране.
Подаване на исканията за възстановяване на
разходите до Швейцария и потвърждаване
на изпълнението на финансовите условия от
договорните споразумения.

5.

Плащане от Швейца- Проверка на съответствието на исканията за Отговорник: SECO
рия на България
възстановяване на разходи и допълнителната Участници:
документация.
Разплащателен орган
Превод на исканата сума в швейцарски
франкове по отделна банкова сметка.
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При особени случаи страните може да определят други процедури на плащане в съответните
проектни договори.
Крайният срок за допустимост на разходите се определя в проектния договор. Срокът
трябва да бъде 12 месеца от планираната дата
на приключване на проекта, но не по-късно
от 10 години след одобрение на удължаването
на финансовата помощ за България и Румъния
от швейцарския парламент в съответствие с
чл. 3 от рамковото споразумение. Последните
искания за възстановяване на разходи трябва
да се получат от Швейцария не по-късно от
6 месеца след крайния срок на допустимост.
В случай на нередности, извършени преднамерено или по небрежност, Швейцария има
право да спре незабавно разплащанията, да
инструктира НКЗ да преустанови плащанията
от Швейцарската финансова помощ и да изиска
връщане на всички незаконно платени средства
във всяка една фаза от проекта. Причините
за съответните инструкции трябва да се предоставят в писмен вид на НКЗ и на другите
заинтересовани страни.
4. Отговорности и функции
По-долу са дадени отговорностите и функциите на основните участници. Проектните
договори ще съдържат повече подробности
във връзка с отговорностите и дейностите в
зависимост от всеки отделен случай.
4.1. Национално координационно звено
Националното координационно звено отговаря за идентификацията, планирането, изпълнението, финансовото управление, контрола и
оценяването на проектите, както и за разходването на средствата от финансовата помощ
в съответствие с рамковото споразумение. В
тези задължения влизат:
– Да осигури създаването на проектно
портфолио съгласно приложение 1 след консултации с отрасловите министерства, както
и организирането на поканите за набиране на
предложения за проекти (вж. т. 1.1.1) и оценяването на проектните кандидатури и избора
от съответните оценяващи комитети.
– Да предава на Швейцария предложенията
за проекти, избрани от НКЗ под формата на
проектни резюмета (вж. т. 1.1), в т.ч. и резултатите от оценките и решенията на Оценяващия
комитет.
– Да контролира навременното изготвяне
на готовото проектно предложение след одобряване на проектното резюме и да оценява
тяхното качество и съответствието им с условията на Швейцария, изразени след първия
кръг (вж. т. 2.1).
– Да предава на Швейцария добре документирани искания за финансиране на проекти под
формата на готови проектни предложения (вж.
т. 2.4) след одобряване на проектните резюмета
(вж. т. 2.3).

ВЕСТНИК
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– Да контролира и управлява изпълнението на проектите в съответствие с проектните
договори и договорите за изпълнение, като за
тази цел създаде адекватни системи за мониторинг и одит.
– Да осигури верификацията на фактурите
и на документите с равносилна стойност, получени от изпълнителните агенции, както и
да потвърди достатъчността на документите,
включително и като делегира тези функции на
съответните междинни органи.
– Да осигури, че няма двойно финансиране
на част от проекта от друг източник на средства.
– Да потвърди, че делът на съфинансиране
е предоставен съгласно проектния договор.
– Да осигури ефикасното и правилно разходване на наличните средства по цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.
– Да проверява за всеки проект дали данък
добавена стойност (ДДС) може да се възстанови от Изпълнителната агенция и да уведомява
за това швейцарските власти под формата на
декларация от участника, която става част от
проектната документация.
– Да осигури спазването на правилата за
държавна помощ.
– Да осигури финансовия контрол, включително пълни и достатъчни одитни пътеки във
всички участващи институции.
– Да предоставя годишни цялостни финансови отчети за всички плащания между Швейцария и Разплащателния орган, от една страна,
и между Разплащателния орган и участващите
държавни органи (НКЗ, Междинен орган, Изпълнителна агенция), от друга страна.
– Да предава всяка година обобщение на
заключенията и препоръките от всички одиторски доклади на финансираните проекти.
НКЗ представя в отделно приложение всички
оригинални заключения и препоръки от одиторските доклади.
– Да осигури обсъждането на резултатите от
одита с участващите партньори, включително
и Швейцария, и изпълнението на решенията,
взети на базата на одиторския доклад.
– Да осигури редовното отчитане пред
Швейцария на изпълнението на проектите,
финансирани по линия на финансовата помощ.
Всички нередности се докладват незабавно на
Швейцария.
– Да организира годишните срещи на ниво
цялостна Българо-швейцарска програма за
сътрудничество с Швейцарското посолство и
да представя годишен доклад.
– Да осигури възстановяването на Швейцария на незаконно платени суми от финансовата
помощ.
– Да осигури информация и реклама за Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
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– Да осигури съхранението на документите,
свързани с реализираните проекти в рамките на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за период 7 години след приключване
на проектите.
Националното координационно звено може
да делегира част от отговорностите и функциите си, изброени по-горе, на един или няколко
междинни органа и изпълнителни агенции.
4.2. Междинен орган
Междинен орган е всяко законно публично
или частно лице, определено от НКЗ, за което
НКЗ носи отговорност или което изпълнява
функции от името на НКЗ във връзка с изпълнението на проекти от изпълнителните агенции.
Основните функции на Междинния орган са:
– Да отправя покани за набиране и да набира предложения за проекти, да проверява
съответствието с изискванията за предложенията за проекти (вж. т. 1), както и да оценява
качеството на подадените кандидатури чрез
консултации с отрасловите министерства.
– Да подава предложенията за проекти заедно с оценъчни доклади до НКЗ.
– Да наблюдава и управлява изпълнението на
проектите в съответствие с проектните договори
и договорите за изпълнение и да осъществява
необходимия контрол.
– Да осигури, че няма двойно финансиране
на част от проекта от друг източник на средства
и да докладва пред НКЗ.
– Да проверява за всеки проект дали данък
добавена стойност (ДДС) може да се възстанови
от Изпълнителната агенция и да докладва пред
НКЗ под формата на декларация от участника,
която става част от проектната документация.
– Да осигури спазването на правилата за
държавна помощ и да докладва пред НКЗ.
– Да проверява фактурите и документите
с равносилна стойност, получени от изпълнителните агенции, както и да потвърждава
автентичността и верността на предадените
документи, както и допустимостта на разходите
от исканията за плащане, и да докладва на НКЗ.
– Да заверява фактурите или документите
с равносилна стойност и да подава заверените
фактури или документи с равносилна стойност
до НКЗ или Разплащателния орган.
– Да подава исканията за плащане до Разплащателния орган и да удостоверява тяхното
съответствие и законност.
– Да докладва пред НКЗ за хода на изпълнението на проекта.
– Да подава всички одиторски доклади на
финансираните проекти до НКЗ.
– Да проверява за нередности и да ги докладва на НКЗ.
– Да осигури съхранението на документите,
свързани с реализираните проекти в рамките на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за период 10 години след приключване
на проектите.
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– Да се съгласи съвместно с Изпълняващата агенция да списва основателни изменения
към изпълнението на договорените проекти в
границите, определени от съответните проектни
договори.
– Да наблюдава постигането на целите и
резултатите.
– Да осигури информация и реклама за
Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проектите.
4.3. Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция е законно публично
или частно лице, както и друга организация,
призната от страните, което притежава мандат
за изпълнение на подкрепящи мерки.
Основните функции на Изпълнителната
агенция включват:
– Изпълнение на проекти.
– Изпълнение на обществени поръчки.
– Докладване пред Междинния орган или
НКЗ въз основа на изискванията.
– Постигане на цели и резултати.
– Подаване на всички одиторски доклади за
финансираните проекти до съответния междинен
орган или директно до НКЗ.
В проектния договор трябва да се посочи
името на Изпълнителната агенция. Нейните
функции и отговорности се определят в договора за изпълнение.
4.4. Разплащателен орган
Разплащателният орган отговаря за упражняването на подходящ финансов контрол върху разходването на Швейцарската финансова
помощ. Неговите функции включват:
– Да проверява съответствието на исканията
за плащания с финансовите условия на договорните споразумения.
– Да потвърждава пред НКЗ, че делът от
съфинансирането е предоставен съгласно проектния договор.
– Да подава съответните искания за възстановяване на разходите до Швейцария.
– Да води отчет на всички искания за възстановяване на разходите, подадени до Швейцария.
– Да предоставя годишни цялостни финансови отчети за всички плащания между Швейцария и Разплащателния орган, от една страна,
и между Разплащателния орган и участващите
държавни органи (НКЗ, Междинен орган,
Изпълнителна агенция), от друга страна, и да
докладва пред НКЗ.
– Да докладва периодично пред НКЗ за
финансовите потоци.
– Да възстанови на Швейцария незаконно
платените суми от финансовата помощ, както
е договорено между Швейцария и НКЗ.
Освен това Разплащателният орган гарантира прилагането на обичайните стандарти и
процедури, валидни за публичните средства,
при управлението на Швейцарската финансова
помощ. Разплащателният орган проверява тяхното прилагане от страна на НКЗ, междинните
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органи и изпълнителните агенции. Разплащателният орган гарантира, че плащанията на
лицата, отправили исканията, се извършват в
определените срокове.
4.5. Одиторска организация
По време на изпълнение на проекта трябва
да се извършват финансови одити на проектно
ниво (вж. т. 2.6) от вътрешни (звена за вътрешен
одит или звена за контрол на публичноадминистративни институции) или външни сертифицирани (органи, извън публичния финансов
сектор, занимаващи се с одити) одиторски
организации за проекти съгласно съответния
проектен договор.
Освен това Изпълнителната агенция трябва
да осигури окончателен финансов одит на проекта след неговото приключване на базата на
изисквания, които подробно ще бъдат дадени
в проектния договор. Одиторската организация
извършва финансовите одити на проектите в
съответствие със заданията и Международните
одиторски стандарти (МОС). По този начин
одиторът проверява правилното разходване
на средствата, прави препоръки за засилване
на системата за контрол, както и докладва за
фактически или предполагаеми измами или
нередности.
Одиторските доклади се предават на НКЗ.
Компетентните власти с пълната подкрепа на
правителството на България трябва да разследват случаите на предполагаема измама или
нередност. Срещу доказаните случаи на измама
трябва да се повдигне обвинение в съответствие
със съществуващата нормативна уредба.
Разходите за външни финансови одити спадат
към допустимите разходи за възстановяване и
трябва да се включат в бюджета на проекта.
4.6. Оценяващ комитет
Националното координационно звено трябва да създаде оценяващи комитети, които да
отговарят за селекцията на проектите от българска страна.
В състава на Оценяващия комитет влизат
експерти, посочени от междинните органи,
както и представители на социалните партньори и НПО като наблюдатели. Експертите
в качеството им на постоянни членове трябва
да вземат решение и да препоръчат проекти за
по-нататъшно оценяване, докато наблюдателите проверяват и коментират прозрачността и
прецизността на целия процес на вземане на
решения. В случай на нередности наблюдателите могат да докладват пред Мониторинговия
комитет, който взема съответните корективни
мерки.
Оценяващият комитет въз основа на списък
с класираните проектни резюмета и основателната мотивация, предоставена от Междинния
орган, взема решение за препоръчването на
определени проекти и за съответния списък с
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класирането. Оценяващият комитет, действайки
чрез Междинния орган, представя пред НКЗ
списъка с препоръчаните и с резервните проекти.
4.7. Швейцарско посолство
На проектно ниво освен функциите, определени в приложение 2, раздел 5.4, Швейцарското
посолство има и следните отговорности:
– Да допринася за изготвянето и формулирането на отворените покани.
– Да участва в оценяването на проектите,
представени от НКЗ, включително и в предварителния преглед на проектните резюмета.
– Да оценява отчетите (оперативни, финансови и др.) по проектите.
– Да участва в комитетите за стратегическо
управление на проекта, ако е необходимо.
– Да дава информация във връзка с проектите и постигнатите резултати от тях (заедно
с институциите, отговорни за това).
– Да подкрепя техническите мисии и мисиите, свързани с преглед и оценяване на
проектно ниво.
– Да участва в изготвянето на проектния
договор.
– Да наблюдава целите и резултатите, включително чрез посещения на място и оценки.
4.8. Държавен секретариат по икономически
въпроси (SECO)
На проектно ниво освен основните функциите, определени в приложение 2, раздел 5.5,
SECO има и следните отговорности:
– Да осигурява подкрепа при идентифицирането и подготвянето на проекта.
– Да оценява проектните резюмета и готовите проектни предложения.
– Да взема решение за финансиране на
проекти, подадени за финансиране.
– Да оценява отчетите (оперативни, финансови и др.) по проектите.
5. Специални условия за финансово подпомагане
Изплащания и погасявания по финансови
инструменти в полза на частния сектор (включително кредитни линии, гаранционни схеми,
участия в собствен капитал и дълг и заеми) се
третират по следния начин:
При условие че финансовата помощ, изпол
звана за финансово подпомагане, е изплатена
(кредитни линии, участия в собствен капитал
и дълг и заеми), стойността на главницата се
превежда при падеж на институцията, която
има същата обща цел, както е договорено
между страните.
Същото се отнася и до суми, давани като
гаранции, при условие че средствата не са
били изисквани по време на действието на
инструмента.
Задължителните условия, като прехвърляне
на собствеността, трябва да се изложат в съответния проектен договор или чрез размяната
на писма.
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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕМАТИЧНИ
ФОНДОВЕ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Приложение 4 е неразделна част от рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария за изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение
трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на
взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на
рамковото споразумение.
Приложение 4 определя правата и процедурите за тематични фондове и за специални
проекти, както и отговорностите и задачите
на участниците.
Приложение 1 определя концептуалната
рамка на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество. Правила и процедури са
предвидени: в приложение 2 за цялостното
изпълнение на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество; в приложение 3 за проекти
и програми; и в приложение 5 – Помощ за
подготовка на проектни предложения и Фонд
за техническа помощ.
A. Общи разпоредби за тематични фондове
1. Дефиниция и цел
Тематичните фондове са насочени към
конкретна тема или конкретна група бенефициенти. Тематичните фондове се създават с цел
ефективно изпълнение на дейности.
Дейността представлява специфична помощ
за, inter alia, проекти, стипендии, партньорства
и пренос на знания, предоставена в рамките на
един тематичен фонд. Финансовите параметри
за една дейност може да варират от няколко
хиляди швейцарски франка до суми, предвидени
за единични проекти.
Тематичният фонд се управлява от швейцарския Междинен орган, а дейността се изпълнява
от Изпълнителна агенция. В някои случаи SDC
също може да управлява тематичен фонд.
2. Избор на швейцарски Междинен
орган
Критерии за допустимост на швейцарския
Междинен орган. Швейцарският Междинен орган може да бъде публично или частно лице или
неправителствена организация. Швейцарският
Междинен орган трябва да има силно присъствие в сектора, където се прилага тематичният
фонд. Поради специфичните изисквания относно
преноса на знания швейцарският Междинен
орган трябва да познава швейцарското ноухау и швейцарските институции, работещи в
съответната тематична област.
Покана за набиране на предложения. С
оглед избирането на швейцарски Междинен
орган SDC ще стартира открита или ограничена процедура за набиране на предложения
за финансиране на управлението. Поканата за
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набиране на предложения ще бъде съобразена
с швейцарските и международните правила за
възлагане на обществени поръчки. В изключителни случаи SDC може да определи пряко
швейцарския Междинен орган. Типът процедура
по избора зависи от предмета на дейност.
Критериите за избор на швейцарския Междинен орган и документацията по поръчката
ще бъдат разработени от SDC и представени
за коментар на НКЗ. Окончателното решение
относно критериите за избор и съдържанието
на документацията по поръчката се взема
от SDC.
Оценка на предложенията и решение.
Оценката на предложенията се извършва от
независим експерт, упълномощен от SDC, от
член на НКЗ и от член на SDC. Резултатите
от оценката се обсъждат от SDC, НКЗ и – след
предварително съгласуване – от министерството, отговорно за съответния предмет на дейност.
Окончателното решение се взема от SDC.
Срокове. Поканите за набиране на предложения се обявяват в срок 6 месеца от подписване
на рамковото споразумение. Окончателното
решение относно швейцарския Междинен орган
трябва да бъде взето не по-късно от 12 месеца
след подписване на това рамково споразумение.
3. Споразумение за тематичен фонд
Подготовка. Страните сключват Споразумение за тематичен фонд за всеки тематичен
фонд. Споразумението се изготвя от SDC.
Съдържание. Споразумението за тематичен
фонд трябва да включва inter alia:
– Цели на тематичния фонд.
– Организационна структура, отговорности
и задачи.
– Процедури за управление на тематичния
фонд, в т.ч. процедури за оценка и избор на
дейности.
– Вече идентифицирани дейности за изпълнение.
– Правила за съфинансиране, източници на
съфинансиране и процедури.
– График за изпълнение.
– Бюджет и финансов план, в т.ч. разходи
за управление.
– Процедури за отпускане на средства и одит.
– Процедури за мониторинг и стратегическо управление, в т.ч. създаване на Комитет
за стратегическо управление и одобрение на
дейности.
– Отчетност.
– Публичност.
Подписване. Споразумението за тематичен
фонд се подписва от НКЗ, отговорното министерство/институция – след предварително
съгласуване – и SDC или Посолството на
Швейцария. Подписването на Споразумението
за тематичен фонд не е необходимо условие
за процеса по избор на швейцарски Междинен
орган.
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4. Договор за възлагане на мандат
SDC сключва с швейцарския Междинен орган
Договор за възлагане на мандат за изпълнение
на тематичен фонд. Договорът за възлагане на
мандат е обвързан с разпоредбите на Споразумението за тематичен фонд и урежда, inter
alia, процедурите за избор на дейности, изпълнението на дейности, отпускането на средства,
финансовия одит, мониторинга, стратегическото
управление, правилата за отчетност, преглед
и оценка.
5. Избор и одобрение на дейности
Възможни дейности. Списъкът с възможни
дейности включва: дейности, предвидени в това
рамково споразумение; дейности, предложени
от България или от Швейцария на по-късен
етап; и дейности, определени чрез покана за
набиране на предложения.
Критерии за избор на дейности: Критериите
за избор на дейности трябва да отчитат inter alia:
общия интерес на страните; възможността за
пренос на знания и експертиза от Швейцария;
институционалните партньорства между швейцарски и български участници; потенциала за
изграждане на мрежи; специфичните ниши за
швейцарската финансова помощ; иновациите и
публичността. Отпускането на финансиране за
оборудване и/или инфраструктура трябва да се
ограничи до степента, в която то е необходимо
за изграждане на капацитет и за постигане на
целите на институционалното укрепване.
Предложения и одобрение на дейности,
финансирани по целеви грантове. Дейностите,
финансирани по целеви грант, се представят на
швейцарския междинен орган. Всяка дейност:
– се оценява от швейцарския междинен
орган;
– се отхвърля или одобрява от Комитета за
стратегическо управление и избор на дейности.
SDC участва с представител в Комитета за
стратегическо управление и избор на дейности
и има право на възражение срещу одобрението
на дадена дейност.
Предложение и одобрение на дейности под
формата на проекти, които не са финансирани
чрез целеви грант. Предложения за дейности
под формата на проекти, които не са финансирани чрез целеви грант, преминават пред
двустепенна процедура на одобрение. Първо
Изпълнителната агенция внася резюме на
проекта в швейцарския Междинен орган. Резюмето на проекта:
– се оценява от швейцарския Междинен
орган и съгласува с НКЗ;
– се препраща от SDC на Комитета за стратегическо управление и избор на дейности за
отхвърляне или одобрение;
– се отхвърля или одобрява от SDC.
След като резюмето е одобрено, Изпълнителната агенция представя цялостно проектно
предложение с подробна и пълна проектна
документация. Оценката и одобрението на
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цялостното проектно предложение преминава
през същата процедура, която се прилага относно резюмето на проекта.
При заявка от страна на Изпълнителната
агенция е възможно отпускането на помощ за
подготовка на проект. Заявката се представя
заедно с резюмето на проекта.
SDC участва с представител в Комитета за
стратегическо управление и избор на дейности.
Споразумение за изпълнение на дейност.
Швейцарският Междинен орган съставя споразумение за изпълнение на дейност за всяка
дейност.
6. Поток на средствата, авансови
плащания и одити
Поток на средствата. Швейцарският междинен орган открива банкова сметка. Всички
плащания от SDC се извършват директно към
тази банкова сметка. Всички плащания от
швейцарския Междинен орган директно към
Изпълнителната агенция се осъществяват от
тази банкова сметка.
Авансови плащания. SDC предоставя авансов
работен капитал на швейцарския Междинен
орган. Необходимо условие за извършване на
плащания е наличието на одобрение от страна
на SDC на съответните междинни отчети.
Решения за авансови плащания от швейцарския Междинен орган към изпълнителните
агенции – по-конкретно неправителствени организации и институционални партньори – се
вземат за всеки отделен случай в зависимост
от финансовия капацитет на Изпълнителната
агенция, както и от предоставеното съфинансиране. Швейцарският Междинен орган прави
предложение за авансови плащания, а SDC се
произнася по тях.
Одит. Финансовите одити се извършват от
международна одитираща организация, както
е предвидено в Споразумението за тематичен
фонд. Докладите от одита се изпращат на SDC
и се препращат от SDC на НКЗ.
В зависимост от структурата на тематичните
фондове Одитният орган може да извършва
специфични одити по искане на SDC или
швейцарския Междинен орган, които трябва
да посочат кои публични институции трябва да
бъдат одитирани, както и тематичния обхват и
цели на одитите. Одити могат да бъдат правени
само след като проектите са били одобрени.
Освен това процедурата по избор на проекти
може да бъде цялостно одитирана от SDC или
по решение на швейцарския Междинен орган.
Констатациите за нередности се проверяват
от SDC в сътрудничество с НКЗ.
7 . М о н и т о р и н г, с т р а т е г и ч е с к о у п р а в 
ление и отчетност
Мониторинг. Мониторинг ще се осъществява както на ниво цялостен тематичен фонд,
така и на ниво дейности. SDC осъществява

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

мониторинга върху целия фонд. Швейцарският
Междинен орган ще отговаря за мониторинга
на ниво дейности.
Стратегическо управление. За всеки тематичен фонд се създава Комитет за стратегическо
управление. Комитетът за стратегическо управление дава насоки по стратегически въпроси
и прави препоръки за одобрение от SDC. Критериите за избор на дейности се конкретизират
в Споразумението за тематичен фонд.
Отчетност. Отчитането се осъществява чрез
междинни отчети като подкрепяща документация към искането за плащане, годишните
отчети и финалните отчети при приключване.
На ниво цялостен тематичен фонд годишният
отчет се изготвя от швейцарския Междинен орган и се изпраща на SDC. На ниво дейности за
отчетността отговорност носят изпълнителните
агенции. Отчетите се изпращат на швейцарския
Междинен орган.
Годишните отчети по тематичните фондове
включват финансов отчет за финансовите ангажименти и отпуснати суми. Те се представят
от НКЗ два месеца преди годишната среща.
8. Допустимост на разходи и съфинансиране
Допустими разходи. Допустимите разходи са:
– Разходи за управление и администриране
на тематичен фонд.
– Собствен принос за подготовка на дейности
от Изпълнителната агенция.
– Разходи за дейности, финансирани от
фонда.
– Разходи за финансов одит.
– Разходи за преглед и оценка.
– Разходи за семинари и публични събития, например за стартиране на процедура
по набиране на предложения за дейности; за
предоставяне на информация по процедурите;
за оценка и предоставяне на информация за
напредъка.
– Разходи за публичност.
Съфинансиране. Относно процентите на съфинансиране, определени в основната част на
рамковото споразумение, се прилага член 5.4.
Съфинансирането се осигурява като съвместно
финансиране или паралелно финансиране.
Помощта по тематичния фонд не замества
субсидираните инструменти и банкови заеми.
9. Отговорности и задачи
Отговорностите и задачите във връзка с
тематичните фондове са, както следва:
9.1. Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC)
SDC носи отговорност за изпълнението
на тематичните фондове. Основните задачи
на SDC са:
– Стартиране на процедури за набиране на
предложения за управление на тематичен фонд
от швейцарски Междинен орган.
– Организиране и участие в оценката на
предложенията за управление на тематични
фондове.
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– Обсъждане на оценката с НКЗ и решение
за избор на швейцарски Междинен орган.
– Решение за финансиране на тематичен
фонд.
– Представяне на критериите за избор на
дейности, предложени в проектния документ
към тематичния фонд на Комитета за стратегическо управление за коментар.
– Изготвяне и сключване на Споразумение
за тематичен фонд.
– Изготвяне на договор за възлагане на
мандат и упълномощаване на швейцарския
Междинен орган.
– Надзор на оперативния мониторинг и
финансов контрол на Междинния орган.
– Стратегическо управление на тематичния
фонд.
– Участие в Комитета за стратегическо управление и избор на дейности.
– Анализ на периодичните отчети на швейцарския Междинен орган, обсъждане на отчетите
с НКЗ и последващи действия.
– Изискване за незабавно отчитане в случай
на нередности и последващи действия, произтичащи от това.
– Оценка и обсъждане на напредъка при
изпълнението с НКЗ на базата на годишните
отчети, изготвени от швейцарския Междинен
орган.
– Провеждане на прегледи и оценки.
– Организиране на дейности за публичност
в Швейцария.
SDC може да делегира част от тези задачи
на Посолството на Швейцария в София.
9.2. Швейцарски Междинен орган
Швейцарският Междинен орган отговаря
за създаването и управлението на тематичен
фонд, съставянето на списък от дейности,
контрактуването и надзора на изпълнителните
агенции, контрола на дейностите и изготвянето
на отчети за тематичния фонд.
Основните задачи на швейцарския Междинен орган са:
– Изготвяне на проектен документ на тематичния фонд, в т.ч. критерии за избор на
дейности.
– Подсигуряване на всички правни аспекти,
изисквани за изпълнението на тематичен фонд.
– Създаване на структури за изпълнение.
– Управление и администрация на тематичните фондове.
– Председателство (ако се вземе решение от
SDC и НКЗ) и поемане на поста член-секретар
на Комитета за стратегическо управление и
одобрение на дейности.
– Въвеждане на адекватна система за финансов и оперативен контрол на изпълнението
на дейностите.
– Покани и/или набиране на предложения
за дейности, преглед на съответствието с изиск
ванията за допустимост на предложенията и
изготвяне на препоръки за избор.
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– Подготовка и сключване на договори с изпълнителните агенции, изпълняващи дейности.
– Прилагане на системи за контрол и намеса
при необходимост. Незабавно информиране на
SDC за нередности.
– Изготвяне на отчети до SDC. Отчетите
включват поне един годишен междинен отчет
и финансови отчети.
– Провеждане на финансов одит на тематичния фонд, представяне на докладите от одита
на НКЗ и SDC и предприемане на последващи
действия по препоръките в докладите.
– Организация на дейности за публичност в
България и Швейцария в сътрудничество с НКЗ.
9.3. Национално координационно звено
Националното координационно звено отговаря за включването на тематичния фонд
в списъка с подкрепящи мерки и – на общо
ниво – за мониторинг на изпълнението на
тематичния фонд.
Основните задачи на НКЗ са:
– Участие в оценката на предложения за
управление на тематичен фонд.
– Обсъждане на резултатите от оценката на
предложенията със SDC.
– Сключване на Споразумение за тематичен
фонд.
– Участие в Комитета за стратегическо управление и одобрение.
– Мониторинг на изпълнението на тематичен
фонд на общо ниво и предоставяне на обратна
връзка на SDC за констатациите.
– Коментар на отчетите по тематичния фонд,
изготвени от швейцарския Междинен орган.
– Коментар на докладите от одити.
– Потвърждаване на плащания, направени
от SDC на базата на финансови извлечения,
представени от SDC.
– В случай на нередности участва в оценката на конкретните казуси и при намирането
на решения.
– Включване на основните елементи от отчетите по тематичния фонд в цялостния годишен
отчет за швейцарската финансова помощ.
– Обсъждане на напредъка по изпълнението
със SDC на годишната среща.
– Осигуряване на публичност за тематичния фонд в общите дейности за публичност на
финансовата помощ.
Отговорностите и задачите трябва да бъдат
периодично анализирани и изменяни при необходимост. Първият преглед трябва да бъде
извършен по време на първата годишна среща.
B. Специфични разпоредби за тематични
фондове
B.1. Фонд за целева област сигурност
За този фонд важат Общите условия от
раздел A.1 от това приложение, освен ако в
раздел В.1 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел
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Създава се Фонд за целева област сигурност.
Фондът ще адресира въпроси, свързани с Шенген, и ще допринася за укрепване на социалната
сигурност, както и за борба с корупцията и
организираната престъпност.
В добре обосновани случаи страните могат да
постигнат съгласие за включване на дейности,
които не са обхванати в посочените теми.
2. Швейцарски Междинен орган
SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда или пряко
определя управител на фонда. Швейцарският
Междинен орган трябва да притежава: познания
и опит в областта на сигурността и капацитет
за доверено управление на фондове. Поради
специфичните изисквания за пренос на знания
швейцарският Междинен орган трябва да познава швейцарските институции, които работят
в тематична област сигурност.
3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Индикативни
финансови
параметри на
швейцарската помощ в
швейцарски
франка

Дейности, предвидени в рамковото
споразумение

6,013,000

Дейности, предложени от България
или Швейцария на по-късен етап

2,387,000

Управление на тематичния фонд,
финансиране на подготовка на
проекти и резерв

1,450,000

Общо

9,850,000

Дейности, предвидени в рамковото споразумение:
Изискваната информация за съдържанието
на проектите, партньорите по проектите и
бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно
планиране може да доведе до адаптиране на
проектни елементи или до прекратяване на
цели проекти.
Въпроси, свързани с Шенген: Развитие на
капацитет на служителите и повишаване на
тяхната информираност. Проектът цели развитие на капацитета на всички заинтересовани
страни (т.е. Академия на Министерството на
вътрешните работи,
ДМОПС – СИРЕНЕ,
ГД „Криминална полиция“, ГД „Охранителна
полиция“, ГД „Гранична полиция“, Дирекция
„Миграция“, Дирекция „Български документи
за самоличност“, пресцентър и връзки с обществеността) по въпроси, свързани с Шенген, като
основен фокус ще бъде поставен върху ШИС
и Национално бюро СИРЕНЕ. Дейностите
включват обучителни семинари, посещения с
обучителна цел, софтуер и оборудване за дис-
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танционно обучение, техническо оборудване
за бюро СИРЕНЕ, листовки за полицейските
служители и информационни материали, насочени към гражданското общество (телевизионен клип, брошура, обучителни семинари
за говорители и журналисти). Партньори по
проекта: от българска страна: Министерството
на вътрешните работи; от швейцарска страна:
Швейцарската федерална полиция (FEDPOL).
Продължителност: 12 до 18 месеца. Финансиране: швейцарска финансова помощ Размер
на финансирането: 300 000 швейцарски франка
(85 %); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 52 940 швейцарски
франка (15 %).
Проследяване на откраднати превозни средства. Проектът цели да допринесе за изпълнението на чл. 100 от Шенгенската конвенция,
който се отнася до проследяване на откраднати превозни средства. Проектът ще осигури
изграждането на информационна система,
съвместима с ШИС, и по-добро оборудване
за звената в Министерството на вътрешните работи. Дейностите по проекта включват
дейности за изграждане на капацитет, обмен
на опит, предоставяне на хардуер и софтуер.
Проектът е тясно свързан с проекта, описан
по-горе. Партньори по проекта: от българска
страна: МВР; от швейцарска страна: експерти
по предмета на проекта, по възможност могат
да се включат и компетентни власти. Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска
финансова помощ: 800 000 швейцарски франка
(85 %); българското съфинансиране се осигурява
от МВР и е в размер на 141 176 швейцарски
франка (15 %).
Обмяна на практически опит в сферата
на миграцията (легална миграция и превенция на нелегалната миграция). Проектът е
насочен към усъвършенстване приложението
на новото законодателство и увеличаване на
квалификацията на служителите. Дейностите
включват идентифициране на добри практики на
управление на миграционни потоци, обучение
по правни въпроси, обмяна на опит относно
действия по връщане в страната на произход или
практика на доброволно връщане. Партньори по
проекта: от българска страна: Министерството
на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“;
от швейцарска страна: експерти по предмета
на проекта, по възможност да се включат и
компетентни власти. Бенефициенти: служители
на Дирекция „Миграция“. Продължителност: 1
година. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 160 000 швейцарски франка (85 %);
българското съфинансиране се осигурява от
МВР и е в размер 28 230 швейцарски франка
(15 %).
Специализирани съдебни състави за непълнолетни/превенция на престъпления, извършени
срещу и от деца. Укрепване на съдебната система
в областта на производствата за непълнолетни.
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Дейностите включват: реформа на правната/
нормативната рамка, уреждаща съдебното
производство за непълнолетни; изграждане на
капацитет на служителите на съдебната система, адвокатите и прокурорите; разработване
на концепция за създаване на специализирани
съдебни състави за непълнолетни в окръжните
съдилища. Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на правосъдието
в сътрудничество с UNODC (Бюро за борба с
наркотиците и престъпността на ООН), Съюза
на съдиите, Асоциация на прокурорите, Национален институт по правосъдие, Българска
адвокатска асоциация. Продължителност: 2
години. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 850 000 швейцарски франка (85 %);
българското съфинансиране се осигурява от
МП и е в размер 150 000 швейцарски франка
(15 %).
Превенция на закононарушения, извършени от непълнолетни. Целта е превенция на
престъпления, извършени срещу или от деца
на територията на България и в страните
от Шенгенската зона. Дейностите включват:
ефективно и оперативно международно сътрудничество между специализираните правоприлагащи органи в двете страни за работа с деца с
незаконно поведение (просещи, скитничество,
джебчийство), които пътуват в чужбина със
своите родители; обмен на практики при доказване на престъпленията, извършени от непълнолетни, и нелегалната дейност на възрастни,
принуждаващи деца да извършват подобни
престъпления в чужбина (трафик, трудова експлоатация, липса на надзор); увеличаване на
административния капацитет и професионални
умения на полицейските служители за работа
с деца; разработване на интернет страница за
безопасност на децата с приложения за „Безопасен интернет“ и „Родителски контрол“;
разработване на информационна технология
(хардуер, софтуер и организационно) за ползване от специализираните структури на МВР,
работещи с деца – жертви на престъпления;
актуализация и разширяване на Националната
програма „Работа на полицията в училище“;
практическо прилагане на програмата „Работа
на полицията в училище“. Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на
вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Прокуратура и Министерството на
правосъдието; от швейцарска страна: експерти
по предмета на проекта, по възможност могат
да бъдат включени и компетентни власти. Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 625 000 швейцарски
франка (85 %); българското съфинансиране се
осигурява от МВР и е в размер 110 290 швейцарски франка (15 %).
Изграждане на капацитет на полицейските
служители. Проектът си поставя две цели: първата е да предостави обучение за полицейските
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служители относно човешките права в Европа.
Дейностите включват: обучение на преподаватели от полицейските школи, включване на
стратегия за опазване на човешките права в
учебните програми на полицейските школи,
съвместни работни групи; втората цел е специализирано обучение за полицейските служители,
натоварени с опазване на обществения ред чрез
симулации на реални ситуации. Дейностите
включват разработване на симулационна зала с
ИТ поддръжка и оборудване на залата. Партньори по проекта: от българска страна: Академия
на МВР, Министерството на правосъдието; от
швейцарска страна: експерти по предмета на
проекта, по възможност могат да бъдат включени и компетентни власти. Бенефициенти:
Министерството на вътрешните работи – Академия, Министерството на правосъдието, ГД
„Охранителна полиция“. Продължителност: 2
години. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 1 278 000 швейцарски франка (85 %);
българското съфинансиране се осигурява от
МВР и е в размер 225 530 швейцарски франка
(15 %).
Изграждане на капацитет на експертите по
съдебна медицина и криминология. Създаване
на модерни съоръжения, правилно структурирано обучение и подготовка за практическо
прилагане на модерни методи и технически
средства за събиране и анализ на веществени
доказателства. Укрепване на капацитета на
експертните служби към МВР в процеса на
събиране и анализ на следи от местопрестъпления с оглед изпълнение на критериите
за добра европейска практика в областта на
криминалистиката и криминологията. Партньори: Научноизследователски институт по
криминалистика и криминология (НИКК) и
Академията на МВР. Продължителност: 18
месеца. Финансиране: швейцарска финансова
помощ 1 000 000 швейцарски франка (85 %),
българското съфинансиране се осигурява от
МВР и е в размер 176 470 швейцарски франка
(15 %).
Опазване на околната среда. По-голямо
зачитане на закона по отношение на опазването на околната среда. Проектът ще изгради
капацитета на Асоциацията на прокурорите
в България като ресурсен център и център
за професионално обучение; той ще разшири
познанията на прокурорите за разглеждане на
дела, свързани с околната среда. Дейностите
включват: сравнителен анализ на правната рамка на национално ниво и на ниво ЕС относно
ролята на прокуратурата за опазване на околната среда; анализ на нуждите на прокурорите
в България от обучение и обмяна на ноу-хау;
разработване на стратегия на асоциацията като
неформален център за обучение и повишаване
на капацитета на прокуратурата; обучение и
изграждане на умения у служителите в асоциацията за предоставяне на услуги на членовете
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на асоциацията; разработване и прилагане на
програма за обучение; изграждане на мрежа
от прокурори, повишаване на обществената
информираност за дейността на прокурорите.
Партньор по проекта: Асоциацията на прокурорите в България под егидата на главния
прокурор; експерти по темата, по възможност
могат да се включат и компетентни власти
от швейцарска страна Продължителност: 30
месеца. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 180 000 швейцарски франка (85 %).
Българското съфинансиране се осигурява от
Асоциацията на прокурорите и е в размер
31 760 швейцарски франка (15 %).
Борба с организираната престъпност, трафика на хора и прането на пари. Проектът цели
увеличаване на капацитета на прокуратурата в
борбата с организираната престъпност и подпомагане на реформата в съдебната система.
Той ще се осъществява чрез: проучване на
добри практики от Швейцария и други страни
членки и въвеждане на най-високите европейски стандарти за борба с организираната
престъпност; създаване на национален механизъм за координация между компетентните
власти – Министерство на финансите, МВР
и Националната комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
ДАНС и др.; обучение за специализираните
екипи от прокурори, следователи и полицаи за
борба с организираната престъпност и трафика
на хора; създаване на специализирано звено в
прокуратурата за проследяване, изземване и
конфискация на приходи от престъпления и
преследване на прането на пари в чужбина.
Основни дейности: преглед, анализ и проучване на правната среда в ЕС и изработване на
каталог с препоръки и съвети за прокурорите;
обучителни семинари и обучителни посещения;
участие на чужди експерти, специалисти в областта на борбата с организираната престъпност,
прането на пари и трафика на хора. Партньори
по проекта: Българска прокуратура и Върховна
касационна прокуратура от българска страна;
експерти по темата, по възможност могат да
се включат и компетентни власти от швейцарска страна. Продължителност: 3 години.
Финансиране: швейцарска финансова помощ
820 000 швейцарски франка (85 %); българското
съфинансиране се осигурява от прокуратурата:
144 700 швейцарски франка (15 %).
Дейности, предложени от България или
Швейцария на по-късен етап:
Концептуална рамка за идентифициране
и избор на проекти ще бъде предложена от
швейцарския Междинен орган. Дейностите,
предложени от България или Швейцария,
трябва да попадат в обхвата на тази концептуална рамка. Концептуалната рамка може да
адресира, inter alia:
– Превенция и борба с трафика на хора;
– Подкрепящи мерки за ГД „Гранична полиция“.
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4. Комитет за стратегическо управ
ление
Създава се Комитет за стратегическо управление, който се състои от представители на МВР,
МП, прокуратурата, НКЗ, SDC, швейцарския
Междинен орган и при възможност представители на гражданското общество. Комитетът
провежда заседания два пъти годишно.
Водещата роля в Комитета ще играе швейцарския Междинен орган, който също така
поема поста на член-секретар на Комитета за
стратегическо управление.
B.2. Фонд за реформи, свързани с участието
на гражданското общество
За този фонд важат общите условия от раздел
A.1 от това приложение, освен ако в раздел
В.2 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел
Създава се Фонд за реформи, чиято цел е да
стимулира приноса на гражданското общество
като важен елемент от процеса на развитие
и участие. Приоритет ще имат дейности на
гражданското общество/НПО, които пряко
допринасят за предоставянето на социални
услуги, както и за разрешаване на проблеми с
околната среда и които водят до укрепване на
организационния капацитет.
В добре обосновани случаи страните могат
да се споразумеят за включване на дейности,
които не попадат в посочения приоритет.
2. Швейцарски Междинен орган
SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда. Швейцарският
Междинен орган трябва да притежава: познания
и опит в областта на опазването на околната
среда и социалните услуги; квалификация да
оказва подкрепа на НПО в тяхното развитие и
капацитет за доверено управление на фондове.
Поради специфичните изисквания за пренос на
знания швейцарският Междинен орган трябва
да познава швейцарските институции, които работят в тематична област гражданско общество.
3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Индикативни финанс о в и п а р аметри на
швейцарската помощ в
швейцарски
франка

Дейности, предвидени в рамковото 4,200,000
споразумение
Дейности, идентифицирани чрез 3,000,000
покана за набиране на предложения
(целеви грант)
Управление на тематичния фонд, 800,000
финансиране на подготовка на
проекти и резерв
Общо

8,000,000
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Дейности, предвидени в това рамково споразумение
В това рамково споразумение са предвидени
дейности, които допринасят за по-устойчиво развитие в области с висока екологична стойност,
които оползотворяват силната ангажираност
на швейцарските екологични организации за
обмен на знания и укрепване на българските
партньори в областта на интегрираното управление на природните ресурси и които могат
да мобилизират значително съфинансиране
и отговарят на българските и швейцарските
приоритети.
Изискваната информация за съдържанието
на проектите, партньорите по проектите и
бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно
планиране може да доведе до адаптиране на
проектни елементи или до прекратяване на
цели проекти.
Обвързване на опазването на природата с
устойчивото развитие на селските райони: Проектът си поставя за цел да обвърже опазването на
биоразнообразието и устойчивото осигуряване
на поминък, като прибягва както до пазарни
механизми, така и до обществени програми за
повишаване на информираността и приемане на
усилията за опазване на природата. Проектът ще
подпомага следните мерки:1) усъвършенстване
и демонстриране на ефективно управление на
защитени зони и разработване на механизми за
предоставяне на стимули за услуги в областта
на опазването на природата; 2) разработване на
устойчиви модели за осигуряване на приходи
чрез екологични продукти и услуги, както и 3)
повишаване на привлекателността на селските
райони както за местните жители, така и за
туристи. Партньорите по проекта включват: от
българска страна: БФБ – Българска фондация
за биоразнообразие, BIOSELENA – Фондация
за органично земеделие, БСЗП – Българско
сдружение за защита на птиците; от швейцарска страна: Agridea – Швейцарска асоциация
за развитие на земеделието и селските райони,
SVS – Birdlife Suisse – Швейцарска асоциация
за защита на птиците, Pro Natura – Швейцарска
лига за опазване на природата (Приятели на
земята, Швейцария), Redd – Réseau Echanges
Développement Durable (Мрежа за устойчиво развитие), Фондация SAVE Швейцария (Проектно
бюро). Бенефициенти: Населението на селските
райони, екологични НПО. Продължителност:
4 – 5 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: прибл. 4.2 млн. швейцарски
франка. Съфинансиране в размер мин. 10 %
собствен принос от партньорите по проекта.
Дейности, идентифицирани чрез покана за
набиране на предложение:
Целеви грант за финансиране на малки
дейности на граждански организации/НПО.
Приоритет ще имат дейности в областта на
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опазването на околната среда и социалните
въпроси (например отглеждане на деца, грижа
за възрастни хора и наркомани). Дейностите,
които ще имат предимство, трябва да имат
потенциал за укрепване на българските НПО
и да стимулират активно участие в процеса
на формулиране на политики, като дават глас
на гражданското общество, от една страна, и
като доставчици на услуги, от друга. Изборът
на дейностите ще се осъществява чрез покана
за набиране на предложения. Финансирането
на дейностите варира от 10 000 швейцарски
франка до 250 000 швейцарски франка. Ще се
създаде Комисия за избор, в която участват
представители на гражданското общество, НКЗ
и SDC. Партньори по проекта от българска
страна: регистрирани в България организации
с идеална цел, които не са обвързани с правителството или други публични власти, както
и политически партии или търговски организации, независими организации със специален
правен статут (Национални организации на
Червения кръст и др.). Партньори по проекта
от швейцарска страна: НПО, които сътрудничат
с българските партньори. Продължителност: 4
години. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: прибл. 3.0 млн. швейцарски франка;
България може да осигури съфинансиране за
Целевия грант в размер 15 %. НПО осигуряват собствен принос от 10 % от стойността на
дейността.
4. Комитет за стратегическо управ
ление
Създава се Комитет за стратегическо управ
ление, който се състои от представители на
Министерството на околната среда и водите,
Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика,
представители на гражданското общество, НКЗ,
SDC и швейцарския Междинен орган. Комитетът провежда заседания два пъти годишно.
Водещата роля в Комитета ще играе швейцарският Междинен орган, който също така
поема поста секретар на Комитета за стратегическо управление.
B.3. Фонд за реформи, свързани с включването
на ромите и другите уязвими групи
За този фонд важат общите условия от раздел
A.1 от това приложение, освен ако в раздел
В.3 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел
Създава се фонд, чиято цел е да подпомага
социалното включване на ромите и другите
уязвими групи.
2. Швейцарски Междинен орган
SDC отговаря за управлението, стратегическото управление и надзор на фонда. SDC може
да делегира някои функции на швейцарски
Междинен орган, който ще бъде избран чрез
покана за набиране на предложения. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава:
познания и опит в областта на разработва-
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нето на политики, концепции и стратегии за
ромите и други малцинства и уязвими групи;
квалификация да извършва оценка, надзор и
стратегическо управление на дейности, насочени
към ромите и други малцинствени и уязвими
групи, и капацитет за доверено управление на
фондове.
3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Индикативни финансови параметри на
швейцарската помощ в
швейцарски
франка

Подкрепа за социалното включване 6,300,000
на ромите и други уязвими групи
Услуги за предоставяне на грижи 1,900,000
по домовете
Управление на тематичния фонд, 700,000
финансиране на подготовка на
проекти и резерв
Общо

8,900,000

Дейности, предвидени в това рамково споразумение
Подкрепа за социалното включване на ромите и други уязвими групи
Ще бъдат следвани две стратегически линии:
Линия 1: Подобряване на условията на живот
чрез: по-добър достъп до услуги и по-добър
достъп до права.
Линия 2: Овластяване и информираност
чрез утвърждаване на културната интеграция
и идентичност на ромите (целева група роми),
по-голяма толерантност (целеви групи – ромите
и мнозинствената група) и по-голямо участие на
ромите във вземането на решения/институциите,
които формулират и приемат политики (целеви
групи – ромите и мнозинствената група).
За линия 1: Приоритет ще има подпомагането
на интегрирани услуги и дейности в областта
на детското и женското здравеопазване, както
и образование за деца, в т.ч. повишаване на
капацитета на родителите. Програмата комбинира дейности, свързани със здравето (здравна
информираност и достъп до медицински услуги
в общностите) и образованието (предучилищно
и извънкласно), изпълнявани по интегриран
начин, т.е. дейностите трябва да бъдат координирани и последователни, да се прилагат на
една и съща територия и да се управляват от
индердисциплинарен екип.
В изпълнението на програмата трябва да
участват местни заинтересовани страни, в т.ч.
държавни и неправителствени институции, като
мобилни медицински кабинети, здравни медиатори, местни здравни институции като личните
лекари и медицинските центрове, училища, детски градини, читалища, НПО и други здравни

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

и образователни органи. Услугите трябва да
се предоставят равнопоставено, като се търси
интегриран подход на политиките, който е от
полза особено за ромските деца и жени.
Фокус ще бъде поставен върху дейности с
пряко въздействие на нива отделен човек/домакинство. Географският фокус е върху региони
със: висок процент ромско население; висок
процент на деца, отпаднали от училище; високи
нива на безработица и опасно състояние на
жилищния фонд. Предвижда се изпълнението
на пилотни/моделни проекти, след което ще
бъдат приложени още два или три по-големи
проекта. Изборът на проекти ще се осъществява
на базата на оценка на ситуацията на място
или чрез покана за набиране на предложения
в конкретен приоритетен регион.
Критериите за избор ще включват соционо-икономически показатели на целевата
област, качество и релевантност на проектните предложения, съгласуваност на партньорствата и капацитет на членовете, финансов
и нефинансов принос. Програмата се изпълнява от SDC в сътрудничество с българските
държавни и неправителствени институции, в
т.ч. Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ), Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието,
младежта и науката, Министерството на труда
и социалната политика, Националния съвет за
сътрудничество по етническите и демографските
въпроси към Министерския съвет с подкрепата
на децентрализираните дирекции по образование и здравеопазване, мрежата от здравни
медиатори, български НПО, които работят в
областта на образованието и здравеопазването,
и читалищата.
За предпочитане е оперативното управление
на програмата да се осъществява от Звено за
управление на проекти (ЗУП) към едно от
партниращите министерства или когато това е
по-подходящо, от консорциум от НПО, избран
от SDC. Мястото на ЗУП ще бъде определено от
SDC на базата на предложения от българските
партньори. ЗУП е отделно звено с персонал,
който е специално нает с участието на SDC,
и персонал на SDC с конкретни задачи по
изпълнението на програмата. Звеното ще бъде
натоварено с прякото управление на програмата, ще отговаря за изготвянето на технически
задания, сключване на договори с консултанти
и др. изпълняващи организации, провеждане
на процедури за избор на проекти, мониторинг
на програмните дейности, цялостно управление
на средствата, в т.ч. извършване на плащания.
Стратегическото управление на програмата
се осъществява от Комитета за стратегическо
управление на Фонда за реформи, свързан с
включването на ромите и другите уязвими
групи (виж раздел 4 по-долу).
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Партньори по проекта: Предвижда се да
бъдат създадени местни партньорства по всеки
проект. Партньорствата могат да включват общински или областни структури на държавните
институции в областта на образованието и
здравеопазването, местни доставчици на социални, здравни и образователни услуги, местни
организации като читалища или НПО, местни
и регионални власти и други. Всяко партньорство изпълнява проект с конкретен географски
фокус. Бенефициенти: роми, други малцинства,
уязвими групи от немалцинствени общности.
Фази: Проектите могат да започнат с пилотна
фаза, последвана от фаза на ускоряване. Продължителност: Пилотна фаза 2 години, следваща
фаза 3 – 5 години. Финансиране: швейцарска
финансова помощ 5 800 000 швейцарски
франка. Съфинансиране ще бъде осигурено от
Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, както
и от местните партньори: за НПО в размер
10 %, за останалите партньори – 15 %. Контрол и мониторинг: Оперативният мониторинг
на програмата ще се осъществява от ЗУП с
подкрепата на редовни дейности за оценка и
контрол от страна на SDC.
За линия 2: Приоритет ще има подпомагането на примери за подражание и лидерство
от ромската общност (лидери, успешни професионалисти, подкрепа за достъп до висше
образование и др.), както и медийни кампании.
Партньори по проекта: българо-швейцарски
партньорства. Продължителност: 4 – 5 години.
Финансиране: швейцарска финансова помощ
500 000 швейцарски франка; съфинансиране се
осигурява от партньорите по проекта: за НПО
в размер 10 %, за всички останали партньори – 15 %.
Услуги за предоставяне на грижи по домовете
Проектът си поставя за цел въвеждането в
България на услуги за предоставяне на грижи
по домовете като форма на дългосрочна грижа
за възрастни хора и хора с хронични заболявания и увреждания при отчитане на специалните нужди на представителите на ромската
общност и други уязвими групи. Проектът
предвижда създаването на Центрове за грижи
по домовете в три до пет общини в области
с ниски социално-икономически показатели и
висок процент на ромско население. Той ще
доведе до подобряване и опазване на здравето,
икономическото и социалното благосъстояние
на възрастните, хронично болните и хората с
увреждания чрез директно предоставяне на услуги в техните домове, като по този начин им
се осигури възможност за независим живот и
социално включване. На следващ етап проектът
ще допринесе за изготвянето на препоръки за
законодателни промени, които да гарантират
институционалната и финансовата устойчивост
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на домашните грижи, като се предвиди включването на тези грижи в осигурителните пакети
на НЗОК и/или доброволните здравни фондове.
Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на здравеопазването (по
възможност водещ партньор), Министерството
на труда и социалната политика, Български
Червен кръст. От швейцарска страна: експерти
по темата и институции със специфично ноухау и опит. Продължителност: 3 – 4 години.
Финансиране: швейцарска финансова помощ
1 900 000 швейцарски франка; съфинансиране
се осигурява от партньорите: за НПО в размер
10 %, за всички останали партньори – 15 %.
4. Комитет за стратегическо управ
ление
Създава се Комитет за стратегическо управ
ление, който може да включва представители
на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на образованието, младежта и
науката, Националния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските въпроси към
Министерския съвет, Националното сдружение
на общините в Република България (НСОРБ),
представители на гражданското общество, НКЗ,
SDC и при необходимост на швейцарския Междинен орган. Комитетът провежда заседания
поне два пъти годишно.
Водещата роля в Комитета ще играе SDC,
който може да делегира тази функция на
швейцарския Междинен орган, който също така
може да поеме поста секретар на Комитета за
стратегическо управление.
B.4. Фонд за стипендии
За този фонд важат общите условия от
раздел A.1 от това приложение, освен ако в
раздел В.4 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел
Създава се Фонд за стипендии, който дава
възможност на български студенти и изследователи от институции на висшето образование
да станат част от програмата за научен обмен
между Швейцария и новите страни – членки
на ЕС.
Програмата за научен обмен (Sciex-NMSch)
има за цел намаляване на икономическите и
социалните неравенства в рамките на разширения ЕС чрез засилване на научния капацитет
на изследователи от новите страни – членки
на ЕС, и подпомагане на устойчиви изследователски партньорства между новите страни
членки и Швейцария.
Основна цел на програмата е създаването
на научни партньорства, които i) развиват
индивидуалния изследователски капацитет
(човешки капитал), ii) стимулират напредъка
в науката и иновациите (научни перспективи);
и iii) изграждат или разширяват мрежите на
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изследователи чрез предоставяне на изследователски стипендии и възможност за краткосрочни
посещения на място.
2. Швейцарски Междинен орган и
Координиращ орган за Фонда за стипендии
От швейцарска страна SDC възложи мандат
на Конференцията на ректорите на швейцарските университети (CRUS) да поеме функциите на
швейцарски Междинен орган за управление на
Фонда за стипендии в осем от новите страни
членки и този мандат ще бъде разширен и за
управление на Фонда за България.
От българска страна дейностите по координация в рамките на Фонда за стипендии ще
бъдат осъществявани от Координиращ орган
към Министерството на образованието, младеж
та и науката. Дейностите на Координиращия
орган се приемат за българско съфинансиране.
Финансирането, предоставено по линия на
швейцарската финансова помощ, се превежда
директно на бенефициентите от CRUS и швейцарските институции домакин.
3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Стипендии

Индикативни финансови
параметри
на швейцарската
помощ в
швейцарски франка
1,800,000

Управление на тематичния фонд, 200,000
финансиране на подготовка на проекти и резерв
Общо

2,000,000

4. Споразумение за Фонд за стипендии
Споразумението за Фонд за стипендии се
изготвя от SDC. То се подписва от НКЗ от българска страна и от SDC от швейцарска страна.
Отделен меморандум за разбирателство
трябва да бъде сключен между българския
Координиращ орган и CRUS. Меморандумът
урежда формите на сътрудничество, механизма
и критериите за оценка на кандидатите, план за
откриване на процедури за набиране на кандидати и срокове, отчетност и мониторинг, както
и дейности за предоставяне на информация и
публичност.
5. Комитет за стратегическо управ
ление
Комитетът за стратегическо управление на
програмата SciexNMSch отговаря за вземането
на оперативни решения по програмата. В него
също така се обсъждат и одобряват предложените стипендии.
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Комитетът за стратегическо управление е
съставен от представители на изследователската
общност на Швейцария, т.е. делегирани представители на следните организации: CRUS (1
член – председател на Комитета); Държавен
секретариат за образования и изследвания (1
член ESKAS); Национална научна фондация на
Швейцария (1 член, който отговаря за кариерното развитие, 1 за международното сътрудничество); швейцарски кантонални университети и
швейцарски федерални институти за технологии
(1 член, избран от CRUS); швейцарски университети за приложни науки (1 член, избран от
KFH); ETH-Domain (1 член, избран от ETHRat); мост към изследователските институции
извън университетите (1 член, избран от SER),
както и SDC (1 член).
Българската страна има право на до двама
наблюдатели.
B.5. Фонд за изследвания
За този фонд важат Общите условия от
раздел A.1 от това приложение, освен ако в
раздел В.5 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел на Фонда за
изследвания
Създава се Фонд за изследвания, чиято цел
е да подпомага съвместни българо-швейцарски
изследвания.
2. Швейцарски Междинен орган и
Координиращ орган за Фонда за изследвания
SDC пряко назначава (българския фонд
„Научни изследвания на Министерството на
образованието и Националната научна фондация на Швейцария“) за швейцарски Междинен
орган. Швейцарският Междинен орган трябва
да притежава знания и опит в областта на научните изследвания и капацитет за доверено
управление на фондове.
3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Индикативни финансови параметри на
швейцарската помощ в
швейцарски
франка

Съвместни изследователски про- 3,300,000
екти
Управление на тематичния фонд, 700,000
финансиране на подготовка на
проекти и резерв
Общо

4,000,000

Съвместни изследователски проекти (СИП):
Съвместните изследователски проекти (СИП)
се изпълняват от български и швейцарски
изследователски институции. СИП дават въз-
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можност на българските и швейцарските учени да участват в съвместни изследователски
дейности. Приоритет ще имат следните области на изследователски интерес: социални
и природни науки. Изследователски проекти
с бюджет до 400 000 швейцарски франка ще
се набират чрез открита покана за проектни
предложения. Бенефициенти: Изследователи и
академични институции от България и Швейцария. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 4 млн. швейцарски франка; българско
съфинансиране се осигурява от Министерството на образованието, младежта и науката
за участващите публични изследователски и
академични институции: 15 %.
4. Комисия за избор
Ще бъде създадена съвместна Комисия за
избор на кандидати със съпредседатели от
българска и швейцарска страна. Швейцарският
Междинен орган може да поеме поста на член
секретар на Комисията за избор.
B.6. Фонд за партньорства и експертна помощ
За този фонд важат общите условия от раздел
A.1 от това приложение, освен ако в раздел
В.6 не е предвидено друго.
1. Дефиниция и цел
Създава се Фонд за партньорства и експертна
помощ, който има две цели:
– Стимулиране на нови и/или укрепване на
съществуващи институционални партньорства
между партньори от България и Швейцария с
оглед на принос за разрешаване на конкретни
проблеми на развитието, укрепване на капацитета и структурите на българските институционални партньори; възможност за мобилизиране
на добавена стойност от Швейцария; принос
за укрепването на партньорствата.
– Мобилизиране на швейцарска експертиза.
Институционални партньорства. Приоритет
ще имат институционални партньорства между
български и швейцарски неправителствени организации, териториални структури и социални
партньори, които се занимават с проблемите
на развитието.
Мобилизиране на експертиза. Експертизата
се мобилизира предимно чрез краткосрочни
консултантски мисии на швейцарски експерти.
Тези консултации се предоставят на неправителствени организации и публични институции.
2. Швейцарски Междинен орган
SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда. Швейцарският
Междинен орган трябва да притежава: квалификация да оказва подкрепа на НПО за развитието
на българо-швейцарските партньорства; ноу-хау
за мобилизиране на краткосрочни консултации
от швейцарски експерти и капацитет за доверено управление на фондове.
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3. Състав на портфолиото от дейности
и индикативни финансови параметри
Перо

Индикативни
финансови
параметри на
швейцарската помощ в
швейцарски
франка

Дейности, предвидени в това рам- 600,000
ково споразумение
Дейности, идентифицирани чрез 2,200,000
покана за набиране на предложения (целеви грант)
Краткосрочни консултантски ми- 600,000
сии
Управление на тематичния фонд, 600,000
финансиране на подготовка на
проекти и резерв
Общо

4,000,000

Финансовите параметри са индикативни.
НКЗ и SDC могат да вземат съвместно решение
за пренасочване на средства по пера.
Дейности, предвидени в това рамково споразумение
Изискваната информация за съдържанието
на проектите, партньорите по проектите и
бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно
планиране може да доведе до адаптиране на
проектни елементи или до прекратяване на
цели дейности.
Стимулиране на социалния диалог и подоб
ряване на условията на труд за работещите:
Институционалното партньорство има за цел да
подобри условията на труд за работещите чрез 1)
стимулиране на социално-отговорно поведение
на бизнес организациите във връзка със Стратегията за корпоративна социална отговорност
2009 – 2013 г.; 2) разработване на информационна система за колективни трудови договори и
съответните данни за заплати и изпълнение на
колективните трудови договори; 3) създаване на
паритарни фондове със специален фокус върху
професионално обучение, здравословни и без
опасни условия на труд, прилагане на колективните трудови договори. Партньорите по проекта
включват: от българска страна: Министерството
на труда и социалната политика, Националния
институт за помирение и арбитраж, регионални
и национални профсъюзни организации, организации на работодатели и др. От швейцарска
страна: Швейцарска трудова помощ (SLA), др.
Продължителност: 3 до 4 години. Финансиране:
швейцарска финансова помощ: 600 000 швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от
партньорите по проекта: за НПО – 10 %, за
всички останали партньори – 15 %.
Дейности, идентифицирани чрез покана за
набиране на предложения
Целеви грант за финансиране на съвместни
дейности на институционални партньорства.
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Целевият грант има за цел да стимулира и
разшири институционалните партньорства
между партньори от България и Швейцария.
Финансирането за изпълнение на дейности варира от 10 000 швейцарски франка до 100 000
швейцарски франка. Изключения се правят за
максимум 3 дейности над 250 000 швейцарски
франка. Дейностите се идентифицират чрез
постоянно отворени покани за набиране на
предложения. Създава се Комисия за избора
на проекти, която може да включва представители на сдружения на български общини,
гражданското общество, НКЗ и SDC. Партньори от българска страна: неправителствени
организации, регистрирани в България, мрежи,
асоциации, федерации, аналитични центрове, образователни институции; териториални
структури, като региони, градове и общини;
социални партньори, т.е. национално признати
и представителни профсъюзи и работодателски
организации. Партньори от швейцарска страна:
Институционален партньор, който сътрудничи с
българските си партньори. Продължителност:
4 години. Финансиране: швейцарска финансова
помощ: 2.2 млн. швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от институционалните
партньори: за НПО – 10%, за всички останали
партньори – 15 %.
Целеви грант за финансиране на краткосрочни консултантски мисии на швейцарски
експерти. Целевият грант цели да мобилизира
експертиза от висококачествени швейцарски
експерти. Заявките за финансиране на експерти
могат да бъдат подавани по всяко време за
даден времеви период – постоянно отворена
покана. Финансирането на дейности варира от
няколко хиляди швейцарски франка до 35 000
швейцарски франка. В добре обосновани случаи горният праг може да бъде леко увеличен.
НКЗ и SDC одобряват съвместно предложения,
направени от швейцарския Междинен орган.
Допустими кандидати за експертна помощ са
правителствени институции и неправителствени
организации, регистрирани в България. Продължителност: 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 600 000 швейцарски
франка. Българското съфинансиране (например
транспорт в страната, превод) се осигурява от
бенефициента на експертната помощ.
4. Комитет за стратегическо управ
ление
Създава се Комитет за стратегическо управ
ление, който е съставен от представители на
сдружения на български общини, представители
на гражданското общество, НКЗ, SDC и Междинния орган. Комитетът провежда заседания
два пъти годишно. Водещата роля в Комитета
ще играе швейцарският Междинен орган, който
също така поема поста секретар на Комитета
за стратегическо управление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ НА ПОМОЩТА
ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ФОНДА
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Приложение 5 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария за изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение
трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на
взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на
рамковото споразумение.
Приложение 5 определя правилата и процедурите за помощта за подготовка на проекти
и Фонда за техническа помощ.
В приложение 1 се определя концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма.
Предвидени са правилата и процедурите: в
приложение 2 за цялостното изпълнение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество; в приложение 3 за проекти и програми;
в приложение 4 за тематични фондове.
А. Помощ за подготовка на проекти
1. Дефиниция и цел
Помощта за подготовка на проекти предоставя финансова подкрепа за изготвянето на готови
проектни предложения (например проучвания
за приложимост, оценки на въздействието върху
околната среда и др.).
2. Заявки и процедури по одобрение
Заявката за финансова подкрепа за подготовка на проекти трябва да бъде част от резюмето
на проекта (виж приложение 3, точка 1.2).
SECO извършва оценка на това, дали исканата помощ за изготвяне на проект отговаря
на изискванията за финансова подкрепа.
Решението за отпускане на финансова
подкрепа за изготвяне на проект е част от
окончателното решение на Швейцария относно
описанието на проекта.
3 . Уп р а в л е н и е н а п о м о щ т а з а п о д готовка на проекти
Помощта за подготовка на проекти се управлява от НКЗ.
4. Споразумение за помощ за подготовка на проекти
Споразумението за помощ за подготовка
на проекти се изготвя и подписва от НКЗ от
българска страна и от SECO от швейцарска
страна. Съдържанието на споразумението за
предпроектна помощ трябва да включва inter
alia:
– Цели на помощта за подготовка на проекти.
– Роли и отговорности.
– Подробен списък с допустими разходи за
финансиране.
– Съфинансиране.
– Процедури за одит, мониторинг и отчетност.
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5. Съфинансиране
За финансовите средства, предоставени от
помощта за подготовка на проекти, се изисква
минимално съфинансиране от страна на получателя или трета страна от 15 %. Ставката на
съфинансиране ще бъде определяна за всеки
конкретен случай.
В. Фонд за техническа помощ
1. Дефиниция и цел
Фондът за техническа помощ се създава, за
да бъдат покрити някои допълнителни разходи на България за ефективното и ефикасното
управление на финансовата помощ.
2. Допустими разходи
Разходи, направени от българските власти
за управление, изпълнение, мониторинг и
контрол на финансовата помощ като цяло, не
са допустими за финансиране. Някои разходи
обаче, направени от българските власти за изпълнение на задачи, които са допълнителни и
изключително свързани с финансовата помощ,
са допустими за финансиране, ако попадат в
една от следните категории:
а) Разходи за годишни срещи, заседания на
мониторингови комитети и комисии за избор
на проекти по Българо-швейцарската програма
за сътрудничество.
b) Обучение на потенциални изпълнителни
агенции с цел те да бъдат подготвени за изпълнение на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество.
c) Разходи за наемане на консултанти за
разработване на процедури и насоки за използване на швейцарската финансова помощ.
d) Разходи за наемане на консултанти и
експерти за идентифициране и/или преглед на
проектни предложения, изпратени до НКЗ, и
подготовка на финансови заявки до Швейцария.
e) Разходи за наемане на консултанти и
експерти за мониторинг, одитиране или преглед на подкрепящи мерки, финансирани от
финансовата помощ и от цялостната Българошвейцарска програма за сътрудничество.
f) Разходи за одити и проверки на място
на действия, свързани с финансовата помощ,
когато те се отнасят до посочените дейности
и които не попадат в обичайните задължения
на България.
g) Мерки за публичност, свързани с финансовата помощ.
h) Разходи за участие в срещи с швейцарските
власти, които се провеждат извън България.
i) Разходи за превод за НКЗ и междинните
органи на ниво управление на швейцарската
финансова помощ.
j) Разходи за допълнително оборудване, в т.ч.
софтуер, по специална поръчка за изпълнение
на финансовата помощ.
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Разходи, направени от българските власти за
управление, изпълнение, мониторинг и контрол
на финансовата помощ, са допустими, ако:
– Не са налице други източници на финансиране.
– Е налице подробна оценка на изискванията
за персонал и тя е договорена между страните.
– Финансирането на този персонал е от съществено значение за ефективното изпълнение
на швейцарската финансова помощ.
– Размерът на финансирането за този персонал не надвишава българското съфинансиране
на Фонда за техническа помощ.
3 . Уп р а в л е н и е н а Ф о н д а з а т е х н и ческа помощ
Фондът за техническа помощ се управлява
от НКЗ.
4. Споразумение за Фонда за техническа помощ
Споразумението за Фонда за техническа
помощ се изготвя и подписва от НКЗ от българска страна и от SDC/SECO от швейцарска
страна. Споразумението за Фонда за техническа
помощ трябва да съдържа inter alia:
– Целите на Фонда за техническа помощ.
– Подробен списък на допустими разходи
за финансиране.
– Организационна структура, роли и отговорности.
– Процедури.
– Бюджет и финансов план.
– Процедури за одит.
– Мониторинг и стратегическо управление.
– Отчетност.
9515

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България и Дирекцията за радиационна защита на Република Македония за
сътрудничество в областта на радиационната
защита
(Одобрено с Решение № 377 от 4 юни 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата
на подписването му – 17 ноември 2010 г.)
Агенцията за ядрено регулиране на Република България, представлявана от д-р
Сергей Цочев, председател, и Дирекцията за
радиационна защита на Република Македония,
представлявана от д-р Нузи Шахин, директор,
наречени по-долу страни,
вземайки предвид своите задължения и
отговорности по осигуряване на радиационната защита при използване на източници
на йонизиращи лъчения в съответствие с
националните законодателства на Република
България и Република Македония и
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признавайки, че осигуряването на радиационна защита е приоритет при използването
на източници на йонизиращи лъчения,
подчертавайки важността и ползите от
сътрудничеството между Агенцията за ядрено регулиране и Дирекцията за радиационна
защита в областта на радиационната защита,
предотвратяване на нелегален трафик и реагиране в случай на аварийни ситуации,
се споразумяха за следното:
I. ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Член 1
Обмяна на техническа информация
Страните обменят техническа информация,
свързана с дейностите, извършвани от Агенцията за ядрено регулиране и Дирекцията за
радиационна защита с цел осигуряване на
радиационна защита и поддържане на аварийна готовност при използване на източници на йонизиращи лъчения и управление на
радиоактивни отпадъци, получени вследствие
на дейността на съоръжения и практики, използващи източници на йонизиращи лъчения.
Този обмен включва следните области:
1. Тематични доклади и други писмени
материали, свързани с анализа и оценката
на радиационната защита, управлението на
радиоактивни отпадъци и аварийна готовност и реагиране, които са от общ интерес
за страните.
2. Наредби, ръководства, процед у ри и
други документи, свързани с лицензирането
и инспекционната дейност на практики, използващи източници на йонизиращи лъчения
в промишлеността, медицината, селското
стопанство, науката или за контролни цели.
3. Оперативно оповестяване за ва ж ни
събития, свързани с инциденти и аварийни
ситуации с източници на йонизиращи лъчения или нелегален трафик на радиоактивни
материали, които са от непосредствен интерес
за страните.
4. Друга оперативна информация и консултации по въпроси от общ интерес в областта
на радиационната защита и аварийната готовност и реагиране.
Член 2
Обмяна на опит
Страните обменят опит в областта на лицензионните дейности, свързани с източници
на йонизиращи лъчения и провеждането на
инспекции по отношение на съоръжения или
практики, използващи йонизиращи лъчения
посредством:
1. Командироване на експерти от Дирекцията за радиационна защита в Република
България с цел изучаване на лицензионните
практики и участие в инспекции, провеждани
от Агенцията за ядрено регулиране.
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2. Командироване на експерти от Агенцията
за ядрено регулиране в Република Македония
за оказване съдействие на експерти от Дирекцията за радиационна защита при лицензионните практики, свързани с източници на
йонизиращи лъчения, и участието в инспекции,
провеждани от Дирекцията за радиационна
защита, по отношение на съоръжения или
практики, използващи йонизиращи лъчения.
3. Организиране на работни срещи, работни посещения и консултации в Агенцията за ядрено регулиране и в Дирекцията за
радиационна защита между ръководителите
на двете страни с цел обсъждане на въпроси
от взаимен интерес, свързани с регулаторния
контрол в областта на радиационната защита.
4. Размяна на експерти между двете институции за участие в семинари и учебни курсове, свързани с прилагането на Европейското
законодателство в областта на радиационната
защита.
5. Сътрудничество в случай на инцидент
или аварийна ситуация с радиоактивни материали, транспортирани през границата между
двете държави.
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3
Общи принципи за сътрудничество
1. Страните си сътрудничат в рамките на
това споразумение съгласно техните национални законодателства.
2. Всички разходи, извършени по това
споразумение, се покриват от страната, която
ги е извършила. Възможността на страните
да изпълнят поетите ангажименти зависи от
наличните средства, определени на съответния
държавен орган, и от съответните законодателства на двете държави.
3. Всички спорове и въпроси между страните, възникнали във връзка с тълкуването
или прилагането на това споразумение, се
решават по метода на взаимното съгласие.
Член 4
Начини на обмен на информация
Страните установяват помежду си опрос
тена процедура за обмен на информация по
това споразумение, както следва:
1. Информацията по това споразумение се
обменя между страните посредством официална кореспонденция между тях и в съответствие
с тяхното законодателство.
2. Всяка една от страните определя лице
за контакт, което да координира обмена на
техническа информация, за което следва да
уведоми другата страна в приемлив срок след
влизане в сила на това споразумение.
3. Отговорността по приложението и изпол
зването на информацията, получена вследствие
на обмена или предаването между страните
по това споразумение, трябва да се носи от
страната, която е получила информацията.
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4. Информацията, получена по време на
изпълнението на това споразумение, се предоставя на други държавни институции само
след получаване на съгласието на двете страни.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Това споразумение се сключва за срок
3 години, като действието му може да бъде
продължено автоматично за допълнителни
периоди по една година и може да бъде променяно чрез писмено взаимно съгласие на
страните.
2. Споразумението влиза в сила от датата
на неговото подписване.
3. Всяка една от страните може едностранно да прекрати срока на това споразумение
30 дни, след като уведоми в писмен вид другата страна.
4. В случай на прекратяване на действието
на това споразумение неговите разпоредби
продължават да се прилагат по отношение на
започнатите проекти и договори до тяхното
приключване.
Съставено в София на 17 ноември 2010 г.
в два ориг ина л ни екзем п л я ра, всек и о т
които на официалните езици на двете страни – македонски, съгласно Конституцията на
Република Македония, и български съгласно
Конституцията на Република България, и на
английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различие при
тълкуването английският вариант се приема
за меродавен.
За Агенцията за
За Дирекцията за
ядрено регулиране на радиационна защита на
Република България:
Република Македония:
Сергей Цочев,
Нузи Шахин,
председател
директор
9436

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на водоснабдителни системи
(ДВ, бр. 34 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 8 след думите „предварително
определените водоизточници“ се добавя „и
получаване на съответните разрешителни за
водовземане и за ползване на воден обект“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на регионалните и/или общинските планове за развитие
в случаите, когато няма действащ общ устройствен план“;
б) създава се нова т. 2:
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„2. регионалните генерални планове за
развитие на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения;“
в) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „актуални
данни“ се заменят с „данни по ал. 1“;
б) изречение второ се заличава.
3. В ал. 6 след думите „средното часово
водно количество“ се добавя „(средноденонощното водно количество, разделено на 24 часа)“.
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Техническите загуби на вода
(водното количество за технологични нужди)
във водоснабдителната система в зависимост
от включените елементи на системата се
приемат, както следва:
1. при проектиране на нови водоснабдителни системи – до 20 % от средноденонощното
потребление;
2. при реконструкции, преустройства и/или
основни ремонти на съществуващи водоснабдителни системи – въз основа на програмите
за намаляване на загубите на съответните
оператори на водоснабдителните и канализационните системи, но не повече от 20 %
от подадената вода след реконструкцията на
водопроводната мрежа.
(2) Техническите загуби на вода се прибавят
към максимално денонощния и максимално
часовия разход на вода, без да се умножават
с коефициентите на денонощна и часова неравномерност.“
§ 4. В чл. 22, ал. 1 думите „Минималният
свободен напор“ се заменят с „Минималното
налягане“.
§ 5. В чл. 24 думите „Максималният допустим хидростатичен напор“ се заменят с
„Максималното налягане“.
§ 6. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) При проучване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се
извършват следните анализи:
1. за повърхностни води – най-малко четири
пъти годишно (еднократно за всеки сезон) в
продължение на една година и в съответствие
с изискванията на Наредба № 12 от 2002 г. за
качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.);
2. за вод и о т извори и хоризон та л н и
водовземни съоръжения (дренажи и галерии) – най-малко четири пъти годишно (еднократно за всеки сезон) в продължение на една
година по химични и радиологични показатели
съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от
2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземни води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.;
изм., бр. 2 от 2010 г.) и по микробиологични
показатели, определени в Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от
2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.);
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3. за подземни води, различни от тези по
т. 2 – при водочерпене на две понижения (при
предвиден максимален средноденонощен дебит
и при предвиден експлоатационен средноденонощен дебит) в продължение на шест денонощия по химични и радиологични показатели
съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от
2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземни води и по микробиологични показатели, определени в Наредба № 9 от 2001 г.
за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели.“
§ 7. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Върху водовземни съоръжения не
се допуска изграждането на строежи освен
на строежи, свързани с експлоатацията на
водоснабдителната система.“
§ 8. Наименованието на раздел II от част
втора, глава втора се изменя така:
„Раздел ІІ
Вер т и к а л н и и хоризон та л н и водовзем н и
съоръжения за подземни води“.
§ 9. Членове 27 – 32 се изменят така:
„Чл. 27. (1) Водовземните съоръжения за
подземни води се проектират така, че да работят при специални условия при спазване
на изискванията на глава осма.
(2) Водовземните съоръжения за подземни
води се състоят от:
1. подземна част на съоръжение за подземни
води, предназначено за водовземане;
2. надземна част на съоръжението за подземни води, предназначено за водовземане.
(3) Надземната част на съоръжението за
подземни води се проектира при спазване на
правилата и нормативите на тази наредба и
на нормативните актове, с които се определят
правилата при проектирането на строителните
конструкции.
(4) Водовземните съоръжения за подземни
води, които попадат в заливаемите ивици
на реките и в земите, които се заливат при
максимално напълване на язовирите, се защитават от наводнения чрез диги.
Чл. 28. (1) Подземните части на съоръженията за подземни води, предназначени за
водовземане, са елемент на проучването на
подземните води и се проектират при условията и по реда на наредбата по чл. 135, т. 2 ЗВ.
(2) Шахтови кладенци се проектират във
водоносни хоризонти с дълбочина 10 – 15 m
от земната повърхност и с дебелина на водоносния пласт от 5 до 8 m.
(3) Шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи се проектират във водообилни
водоносни хоризонти от еднороден пясък с
дебелина 15 – 20 m и при предвиждан дебит,
по-голям от 45 l/s.
(4) Хоризонтални дренажи се проектират
при дълбочина на залягане на долния водоупор на водоносния хоризонт до 6 – 7 m под
терена и при дебелина на водоносния хоризонт
от 1 до 3 m.

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

(5) Водовземни галерии се проектират при
условията на ал. 4 за водоснабдителни системи
с капацитет над 500 l/s.
(6) Във всички случаи, освен тези по пред
ходните алинеи, се проектират тръбни кладенци. Тръбни кладенци може да се проектират
и в случаите по ал. 2, когато предвижданият
дебит е до 1 l/s.
(7) Съоръжения за собствен мониторинг
на подземните води се проектират, когато се
изискват с наредбата по чл. 135, т. 2 ЗВ.
Чл. 29. (1) При водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани
територии броят на резервните водовземни
съоръжения се определя съгласно табл. 1.
Таблица 1
Брой на
работните
водовземни
съоръжения
От 1 до 4

Брой на резервните водовземни
съоръжения в зависимост от категорията на водоснабдителната
система
първа

втора

трета

1

1

1

От 5 до 12

2

1

-

Над 12

20 %

10 %

-

(2) Изискването по ал. 1 може да не се
прилага при дълбочина на съоръженията за
подземни води, по-голяма от 50 m.
(3) При водовземане за самостоятелно
водоснабдяване за селскостопански или промишлени цели броят на резервните кладенци
се определя след техническа обосновка и в
зависимост от параметрите на разрешеното
ползване в съответствие с разрешението за
водовземане, но не по-голям от дадения в
табл. 1.
Чл. 30. (1) Надземната част на тръбните
кладенци се проектира като шахта, оразмерена за разполагане на най-малко следното
експлоатационно оборудване:
1. помпени агрегати;
2. средства за измерване на черпените
водни обеми;
3. средства за измерване на водното ниво.
(2) Допуска се при оборудване на тръбния
кладенец с хоризонтална центробежна помпа
да се проектира отделна шахта за разполагане
на помпените агрегати, дъното на която да
бъде до 2 m под земната повърхност.
(3) Надземната част на тръбни кладенци се
проектира по начин, чрез който се осигурява
възможност за достъп на сондажна апаратура
за ремонт на съоръжението при необходимост.
Чл. 31. (1) Надземната част на шахтовите
кладенци се проектира на разстояние 1 m над
нивото на най-високите повърхностни води
или на разстояние не по-малко от 0,8 m от
нивото на терена.
(2) Около кладенците се проектира водоне
пропусклива настилка с широчина не по-малка
от 1,5 m и с наклон 0,1 от кладенеца навън.
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(3) Надземната част на шахтовите кладенци
с хоризонтални дренажни лъчи се проектира
като бункерна помпена станция с машинна
зала за помпените агрегати и със спомагателни помещения за обслужване и наблюдение.
(4) Надземната част на шахтовия кладенец
се проектира с вентилационен комин с шапка
с височина не по-малка от 2 m от повър
хността на терена.
(5) В непосредствена близост до шахтовия
кладенец се проектира шахта, в която се монтират помпените агрегати и/или устройствата
за измерване на черпените водни обеми.
Чл. 32. (1) Хоризонталните дрена жи и
галерии се защитават от пряко попадане на
повърхностни води чрез подходящо уплътняване на покривните пластове.
(2) Към хоризонталните водовземни съоръжения, както и в чупките (хоризонтални
или вертикални) на водоприемните части се
проектират ревизионни шахти за вентилация,
наблюдение и ремонт.
(3) Около ревизионните шахти се проектира
водонепропусклива настилка с широчина от
1 до 2 m и наклон 0,1.
(4) Ревизионните шахти се проектират с
вентилационен комин с шапка с височина не
по-малка от 2 m.
(5) Събирателната шахта за приемане на
водата от хоризонталните дренажи се проектира с водна и суха камера и с преливноизпразнителна система.
(6) В мястото на заустване на преливноизпразнителната система се предвижда възвратна клапа.“
§ 10. Наименованието на раздел IIІ от част
втора, глава втора се изменя така:
„Раздел ІІІ
Каптирани извори“.
§ 11. Членове 33 – 36 се изменят така:
„Чл. 33. Каптажите на извори са елемент
от проучването на подземните води и се проектират като съоръжения за подземни води,
предназначени за водовземане при условията
и по реда на наредбата по чл. 135, т. 2 ЗВ.
Чл. 34. (1) Към каптажите на извори се
проектира събирателна шахта с подходяща
вентилация, а каптажът се защитава със земен насип за запазване на температурата на
изворната вода.
(2) Събирателната шахта се проектира с
водна и суха камера, а при необходимост – и
с утаителна камера.
(3) Водната камера се проектира с подходящо уплътняване за предпазване на водата
от повърхностно замърсяване, замръзване и
заливане с повърхностни води, като се предвижда изворната вода да постъпва във водната
камера със скок до 10 – 20 cm.
(4) За отвеждане на водата от водната камера
се проектира водовземна тръба с водовземна
цедка и спирателен кран.
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(5) За отвеждане на излишната вода, както
и за отстраняване на утайките във водната и
утаителната камера се предвижда преливноизпразнителна система.
(6) Преди заустването на преливно-изпразнителната система се предвижда възвратна
клапа.
Чл. 35. При каптиране на извори, при които
изворната вода съдържа голямо количество
глинести и пясъчни частици, в събирателната шахта се предвижда утаителна камера,
свързана с водната камера чрез преливник.
Чл. 36. Спирателните арматури на изпразнителната и водовземната тръба се проектират
в сухата камера на събирателната шахта.“
§ 12. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. постигане на качества на пречистената
вода в съответствие с нормативните изисквания за качество на водата, предназначена за
питейно-битови цели;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заданието за проектиране на инвестиционен проект на пречиствателна станция
за питейни води съдържа най-малко следните
данни и условия:
1. съществуващо положение, в т.ч. предвижданията за развитие на урбанизираната
територия, климатичните, инженерно-геоложките, хидрогеоложките и сеизмичните
условия, избор на площадка и собственост на
терена, тахиметрична снимка на площадката
и други в зависимост от конкретните условия;
2. определяне на нетната производителност
на пречиствателната станция за експлоатационния срок по чл. 12, ал. 1;
3. и зпо л зв а н и в одои з т оч н и ц и , в од н и
количест ва и анализ на качествените показатели на суровата вода (за които следва да се
постигнат нормативни изисквания за качество
на питейната вода) – при възможност за пос
ледните три години в различни климатични
сезони и характерни периоди;
4. изисквания към броя на вариантите и
фазите на проектиране;
5. функционални и специфични изисквания
към частите на инвестиционния проект и към
основното технологично оборудване.“
§ 13. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При водовземане от повърхностни
води се предвижда тяхното пречистване в
съответствие с изиск вани ята на Наредба
№ 12 от 2002 г. за качествените изисквания
към повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване.
(3) За целите на проектирането според
съдържанието и характера на суспендираните
и хумусните вещества водите се категоризират, както следва:
1. маломътни – до 50 mg/l;
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2. средномътни – от 50 до 250 mg/l;
3. мътни – от 250 до 1500 mg/l;
4. много мътни – над 1500 mg/l;
5. слабо оцветени – до 35° (по платинокобалтовата скала);
6. средно оцветени – от 35° до 120° (по
платино-кобалтовата скала);
7. силно оцветени – над 120° (по платинокобалтовата скала).“
§ 14. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „се обезвреждат“ се заменят със „се събират, транспортират, съхраняват
и/или обезвреждат“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В сл у чаите, когато се предви ж да
заустване на технологични води в канализационни системи, се спазват изискванията на
Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за
заустване на производствени отпадъчни води
в канализационните системи на населените
места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).“
§ 15. В чл. 61 ал. 1 се отменя.
§ 16. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Допуска се непрекъснато приготвяне на реагентен разтвор въз основа на
техническа обосновка.
(2) Броят на съдовете за приготвяне на
реагентни разтвори се приема не по-малко
от два.“
§ 17. Членове 63 – 66 се отменят.
§ 18. Член 73 се отменя.
§ 19. В чл. 76 ал. 2 се отменя.
§ 20. Член 81 се отменя.
§ 21. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата „озон“
се заменя със съюза „или“, а думите „или
водороден прекис“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „хлорна вар“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Биоцидите, използвани при дезинфекцията на питейните води, трябва да отговарят на изискванията на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и препарати и на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на биоциди, приета
с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.; изм.,
бр. 51 от 2008 г.).“
§ 22. В чл. 88, ал. 1 думите „изискванията
за качество на водата“ се заменят с „нормативните изисквания за качество на водата“.
§ 23. В чл. 95, ал. 1 думата „корозионоустойчиви“ се заменя с „хлороустойчиви“.
§ 24. В чл. 106, ал. 1 след думите „спомагателни съоръжения и помещения,“ се добавя
„включително лаборатории,“.
§ 25. В чл. 108, ал. 1 думите „свободен
напор“ се заменят с „допълнителен напор“.
§ 26. В чл. 112 ал. 6 се отменя.
§ 27. В чл. 116, ал. 2 думите „извън помпената станция в отделна шахта“ се заличават.
§ 28. Член 118 се изменя така:
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„Чл. 118. На изхода на помпената станция
се проектира средство за измерване на водното количество при предприемане на мерки
срещу хидравличен удар.“
§ 29. В чл. 120 думите „на 5 – 10-минутната“
се заменят с „най-малко на 15-минутната“.
§ 30. В чл. 125, ал. 3 числото „0,5“ се заменя с „0,2“.
§ 31. В чл. 139, ал. 2 текстът след думите
„минимален диаметър 50 mm“ до края се
заличава.
§ 32. В чл. 141 ал. 2 се отменя.
§ 33. В чл. 143 ал. 5 се отменя.
§ 34. В чл. 144 ал. 3 се отменя.
§ 35. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „двойни“ се заличава.
2. В ал. 6 думата „схема“ се заменя с
„мрежа“.
§ 36. В чл. 151 ал. 3 се изменя така:
„(3) При преминаване под река водопроводът се изпълнява подходящо защитен в
зависимост от конкретните условия.“
§ 37. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя.
2. В ал. 8 думите „армировъчна стомана“
се заменят с „материали с необходимата за
предвижданите натоварвания якост и устойчивост“.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Шахтите със спирателни кранове за
изпускане на водата и за въздушници се проектират по трасето на водопроводите или като
изнесени шахти в зависимост от конкретните
условия, местоположението и диаметъра на
водопровода. След техническа обосновка се
допуска проектиране и на безшахтови оттоци
и въздушници.“
§ 38. В чл. 161, ал. 4 думите „с висока
плътност“ се заличават.
§ 39. В чл. 172 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато няма данни за режима на водоподаване и за процентното разпределение на
потреблението през денонощието, регулиращият обем се определя в зависимост от категорията на обезпеченост на водоподаването за:
1. водоснабдителни системи първа категория – 30 ÷ 50 % от максималното денонощно
водно количество;
2. водоснабдителни системи втора категория – 50 ÷ 60 % от максималното денонощно
водно количество;
3. водоснабдителни системи трета категория – 60 ÷ 70 % от максималното денонощно
водно количество.“
2. Таблица 8 се заличава.
§ 40. В чл. 181 ал. 5 се изменя така:
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„(5) Байпасна връзка между вливната и
хранителната тръба се предвижда при необходимост и при условие, че водопроводната
мрежа след резервоара не е застрашена от
увеличаване на налягането.“
§ 41. Членове 237 – 241 се изменят така:
„Чл. 237. (1) Изграждането на подземната
част на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане или за изкуствено
подхранване на подземните води, се извър
шва при условията и по реда на наредбата по
чл. 135, т. 2 ЗВ.
(2) Надземната част (шахтите) на съоръженията за подземни води по ал. 1 се изгражда в
съответствие с издадените строителни книжа,
правилата и нормативите на тази наредба и
на нормативните актове, с които се определят
правилата при изпълнение на строителните и
монтажните работи на видовете строителни
конструкции.
Чл. 238. (1) При изграждане на надземната
част на тръбни кладенци се осигурява:
1. устието на тръбния кладенец да е на
разстояние не по-малко от 0,2 m над дъното
на шахтата;
2. ненарушаване на целостта на обсадните
тръби и тяхната циментация;
3. изолация за предотвратяване проникването на повърхностни води в шахтата и около
устието на тръбния кладенец.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага, когато дъното на шахтата е разположено
под земната повърхност. В тези случаи след
отстраняване на обсадните тръби, разположени над предвидената височина на устието на
тръбния кладенец, се осигурява хидроизолация
на тръбите преди изграждане на шахтата.
Чл. 239. При изграждане на надземната
част на шахтови кладенци и на шахтата за
разполагане на средствата за измерване на
черпените водни обеми се осигурява:
1. ненарушаване на изпълнената хидроизолация около бетонните пръстени в най-горната
част на кладенеца;
2. водонепропусклива настилка в съответствие с проектните изисквания.
Чл. 240. При изграждане на хоризонтални
дренажи се спазват следните изисквания:
1. за недопускане на проникването на повърхностни води над чакълената засипка на
дренажните тръби се изграждат хидроизолация от трамбована глина с дебелина 20 – 40
cm, бетонна плоча с дебелина не по-малка
от 10 cm или водонепропусклива изолация от
подходящ материал;
2. при опасност от заливане с повърхностни
води се изгражда насип над дренажния канал
с височина най-малко 0,5 m над земната повърхност и по 5 m встрани от оста на канала,
който се затревява;
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3. около ревизионните шахти се изгражда
водонепропусклива настилка съгласно проектните изисквания;
4. за всички шахти се осигурява вентилация
съгласно проектните изисквания.
Чл. 241. При изграждането на събирателната шахта за приемане на водата от каптажи
на извори се спазват следните изисквания:
1. изкопните работи започват с направата
на отточния канал;
2. водовземната тръба, преливно-изпразнителната система и наклоните на камерите
се изпълняват при спазване на проектните
изисквания;
3. върху и отстрани на шахтата се изгражда
хидроизолация от добре трамбована глина с
дебелина 50 cm, която се покрива със земен
насип с подходящ наклон.“
§ 42. Членове 242 – 246 се отменят.
§ 43. Член 249 се отменя.
§ 44. Членове 255 и 256 се изменят така:
„Чл. 255. (1) Изпитване на водовземни съоръжения се извършва след завършване на
всички строителни и монтажни работи, преди
присъединяването им към водопроводната
система.
(2) Изпитването включва предексплоатационно черпене на разрешените денонощни и
максимални количества с монтираното оборудване за експлоатация на съоръженията. За
проведеното изпитване се съставя протокол.
Чл. 256. (1) Когато водовземното съоръжение е предназначено за питейно-битово
водоснабдяване на урбанизирана територия
или за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, в края на предексплоатационното черпене се вземат проби за химичен,
микробиологичен и радиологичен анализ за
качествата на водата, която ще бъде подавана
във водоснабдителната система.
(2) Пробите по ал. 1 се вземат в присъствието на представител на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве.
(3) Анализът на пробите по ал. 1 се извършва, както следва:
1. за водовземни съоръжения от подземни
води – по химични и радиологични показатели
съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от
2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземни води и по микробиологични показатели, определени в Наредба № 9 от 2001 г.
за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели;
2. за водовземни съоръжения от повър
хностни води – по химични и микробиологични показатели в съответствие с изискванията
на Наредба № 12 от 2002 г. за качествените
изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и
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по радиологични показатели съгласно Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.“
§ 45. Член 258 се изменя така:
„Чл. 258. Документацията за изграждане и
приемане на подземната част на съоръжение
за подземни води, съставена съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, т. 2 ЗВ, е
неразделна част от издадените строителни
книжа за водовземното съоръжение.“
§ 46. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 и 7 се отменят.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато водовземните съоръжения са
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, документацията по ал. 1 съдържа и
следните документи:
1. протоколи за резултатите от физикохимични, микробиологични и радиологични
изследвания на водата, изпълнени при спазване
изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 256, ал. 3;
2. проекта на определената и изградена
санитарно-охранителна зона около съоръженията.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 47. Приложение № 4 към чл. 81 „Обработване на технологични отпадъчни води от
пречиствателни станции“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 49. Наредбата не се прилага за водоснабдителни системи, чиито инвестиционни
проекти са разработени и внесени за съгласуване и одобряване от съответните органи,
които издават разрешенията за строеж преди
влизането є в сила.
Министър: Р. Плевнелиев
9409

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-9 от 2009 г. за възстановяването на
данъка върху добавената стойност на данъчно
задължени лица, неустановени в държавата
членка по възстановяване, но установени в
друга държава – членка на Общността (ДВ,
бр. 101 от 2009 г.)
§ 1. В раздел I на приложение № 1 към
чл.14, ал.1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 1 „Формат, име, структура на файла“, в изречение първо след думите „UTF-8
и име“ се добавя „«VATREFUND.TXT» или“.
2. В т. 2 „Описание на полетата от редове
на файла“, в секция „Информация за покупките (описание на фактурите)“ редове с кодове
04-07 и 04-08 се изменят така:
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„
04-07 Идентификационен но- Символен –
мер по ДДС на достав- 14
чика

ДДС иденти- За доставчици от Да – за данъчни фактуф и к а ц и о н е н всички държави ри за всички държави
номер
освен Германия

04-08 Идентификационен но- Символен –
мер по ДДС или данъчен 20
номер на доставчика

Само за достав- Да – за данъчни факчици от Германия тури за доставчици от
Германия, ако не е попълнен 04-07

“
3. В т. 3:
а) в пример 1 думите „01; BG117123456; 0;
LU; 01.01.2009; 31.03.2009; en; 131123456; ; 2; 2;
EUR; 315775.35; 47316.30; 46253.04“ се заменят с
„01; BG117123456; 0; LU; 01.01.2009; 31.03.2009;
en; EUR; ; 2; 2; 131123456; 315775.35; 47316.30;
46253.04“;
б) в пример 2 думите „01; BG117123456;
1; LU; 01.01.2009; 31.03.2009; en; 131123456;
BG2010 0 0 0 0 0 0 0125; 2; 2; EU R; 280955.35;
42116.30; 33693.04“ се заменят с
„01; BG117123456; 1; LU; 01.01.2009; 31.03.2009;
en; EUR; BG20100000000125; 2; 2; 131123456;
280955.35; 42116.30; 33693.04“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. Искане за възстановяване, което
се отнася до периодите на възстановяване
от 2009 г., се подава не по-късно от 31 март
2011 г.“

Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите на
Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 г. за изменение на Директива 2008/9/
ЕО за определяне на подробни правила за
възстановяването на данъка върху добавената
стойност, предвидено в Директива 2006/112/
ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване,
но установени в друга държава-членка (OВ,
L 275 от 20 октомври 2010 г.).
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, който влиза в сила от
1 октомври 2010 г.
Министър: С. Дянков
9662
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-158
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 3 от Правилника
за прилагането на Закона за народната просвета,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на
направен сравнителен анализ на функциите и
дейностите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите
в министерството, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
необходимостта от оптимизиране структурите на
МОМН, преустановяване на дублиране на функции
и потребността от по-ефективно координиране
на дейностите, както и поради необходимостта
от финансови икономии, предвид намаления
бюджет на МОМН, преобразувам Център за отдих и обучение със седалище гр. София, район
„Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско
шосе 125, бл. 5, в Учебен център със седалище
гр. София, район „Слатина“, и официален адрес:
бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.

1. Определям предмет на дейност на Учебния
център – осигуряване на условия за дейностите
по подготовка на ученици с изявени дарби за
участие в национални и международни олимпиади и за провеждане на конгреси, конференции
и семинари.
2. Определям численост на персонала в
обслужващото звено – 10 щатни бройки.
3. Директорът на Учебния център да представи
Правилник за устройството и дейността му за
утвърждаване от министъра на образованието,
младежта и науката в едномесечен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат
уредени при условията на чл. 123 и чл. 328,
ал. 1, т. 2 КТ.
5. Имуществото на Центъра за отдих и
обучение да се управлява от Учебния център.
6. Задължителната документация на пре
образуваното обслужващо звено да се съхранява
в Учебния център.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9745

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-159
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 3 от Правилника
за прилагането на Закона за народната просвета,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на
направен сравнителен анализ на функциите и
дейностите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите
в министерството, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
необходимостта от оптимизиране структурите на
МОМН, преустановяване на дублиране на функции
и потребността от по-ефективно координиране
на дейностите, както и поради необходимостта
от финансови икономии, предвид намаления
бюджет на МОМН, преобразувам Център за
контрол и оценка на качеството на образованието със седалище гр. София, район „Слатина“,
и официален адрес: бул. Цариградско шосе 125,
бл. 5, в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование със седалище
гр. София, район „Слатина“, и официален адрес:
бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.

1. Определям предмет на дейност на Центъра
за контрол и оценка на качеството на училищното образование – разработване на системи за
контрол на качеството на обучението в системата на средното образование; разработване на
модели и механизми за вътрешно и външно
оценяване; анализиране на показателите, характеризиращи качеството на средното образование; оценяване на системите за поддържане на
качеството на средното образование; участие в
международни изследвания и проекти, свързани
със средното образование.
2. Определям численост на персонала в
обслужващото звено – 25 щатни бройки.
3. Директорът на Центъра за контрол и
оценка на качеството на училищното образование да представи Правилник за устройството
и дейността му за утвърждаване от министъра
на образованието, младежта и науката в едномесечен срок от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат
уредени при условията на чл. 123 и чл. 328,
ал. 1, т. 2 КТ.
5. Имуществото на Центъра за контрол и
оценка на качеството на образованието да се
управлява от Центъра за контрол и оценка на
качеството на училищното образование.

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

6. Задължителната документация на пре
образуваното обслужващо звено да се съхранява
в Центъра за контрол и оценка на качеството
на училищното образование.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
9746
ЗАПОВЕД № РД-14-160
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 4 от Правилника
за прилагането на Закона за народната просвета,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на
направен сравнителен анализ на функциите и
дейностите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите
в министерството, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
необходимостта от оптимизиране структурите на
МОМН, преустановяване на дублиране на функции
и потребността от по-ефективно координиране
на дейностите, както и поради необходимостта
от финансови икономии, предвид намаления
бюджет на МОМН, закривам Дом на детската
книга с музей „Ангел Каралийчев“ със седалище
гр. София, район „Средец“, и официален адрес:
бул. Васил Левски 60.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Недвижимият имот – частна държавна
собственост, представляващ апартамент № 7, в
гр. София, район „Средец“, бул. Васил Левски
60, ет. 2, и движимите вещи в него се предоставят за управление на Министерството на
образованието, младежта и науката.
3. Недвижимият имот – частна държавна
собственост, представляващ апартамент № 3, в
гр. София, район „Средец“, бул. Васил. Левски
60, ет. 1, и движимите вещи в него се предоставят за управление на Министерството на
образованието, младежта и науката.
4. Задължителната документация на закритото обслужващо звено да се съхранява в
Националния дворец на децата – гр. София.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
9747
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 759
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Дюлево“, разположена на територията на община Момчилград,
област Кърджали
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1
и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства
и протоколно решение № 34 от 29 септември
2010 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Андезит“ – ООД, Бургас, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 812161713, със седалище и адрес на
управление – Бургас, ж.к. Победа, ул. Чаталджа
3, 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 „Дюлево“, разположена на територията
на община Момчилград, област Кърджали, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,53 кв.км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки № 1 – 4 в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y[m]

1

4525390

9414910

2

4524830

9414910

3

4525130

9413950

4

4525675

9413950

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
9683

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 763
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Изгорялото“,
разположена в землищата на с. Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 41, ал. 1 и чл. 5,
т. 1 на Закона за подземните богатства и про-
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токолно решение № 34 от 29 септември 2010 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Пътни
строежи – Пълдин“ – А Д, Пловдив – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под
ЕИК 115261441, със седалище и адрес на управление – Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 22,
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 „Изгорялото“, разположена в землищата
на с. Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и
с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,94 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 – 6 в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4701960

8643750

2

4702110

8643750

3

4702110

8644500

4

4701400

8644500

5

4701400

8643000

6

4701940

8643000

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, 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 след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
9684

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 774
от 5 ноември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Девенци – река
Искър“, разположена на територията на община
Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с
чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 41, ал. 1
и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства
и протоколно решение № 38 от 27 октомври
2010 г. на Министерския съвет разрешавам на
„МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200602934, със седалище и адрес на
управление – Плевен, ул. Стара планина 5, ет. 1,
ап. 1, да извърши за своя сметка проучване на
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строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 Закона за подземните богатства,
в площта „Девенци – река Искър“, разположена
на територията на община Червен бряг, област
Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки от № 1 – 45
съгласно приложение № 1 – карта на площта, и
приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора
за проучване:
№

X [m]

Y [m]

1

2

3

1

4711466.10

8571884.00

2

4711330.40

8572089.40

3

4711099.68

8572004.17

4

4711054.40

8572130.30

5

4711001.90

8572269.70

6

4710888.50

8572346.60

7

4710772.10

8572410.30

8

4710650.10

8572410.00

9

4710545.20

8572368.50

10

4710451.20

8572218.00

11

4710501.90

8572105.30

12

4710503.40

8571874.50

13

4710421.03

8571736.05

14

4710255.00

8571643.90

15

4710167.80

8571595.50

16

4710147.32

8571217.74

17

4709962.70

8571213.60

18

4709864.40

8571133.80

19

4709826.80

8570937.80

20

4709859.60

8570777.30

21

4709857.10

8570519.40

22

4709902.70

8570233.30

23

4710141.60

8570096.20

24

4710326.20

8570149.50

25

4710404.10

8570226.10

26

4710442.30

8570291.70

27

4710443.50

8570399.10

28

4710389.00

8570511.90

29

4710313.00

8570565.50

30

4710197.20

8570671.10

31

4710167.90

8570712.00

32

4710130.90

8570816.00

33

4710136.19

8570971.59

34

4710239.90

8571130.10

35

4710288.40

8571220.90
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1

2

3

36

4710323.00

8571295.50

37

4710355.70

8571455.40

38

4710466.30

8571585.70

39

4710658.00

8571618.40

40

4710732.60

8571582.60

41

4710887.48

8571620.27

42

4710895.20

8571840.50

43

4710936.40

8571877.50

44

4711058.50

8571903.20

45

4711385.13

8571777.09

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, 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 след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
9685

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1007
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 49 от заседание, проведено на 18.10.2010 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол
от изпитване № 2109 от 17.09.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
стоков контрол № 10/0179 от 23.07.2010 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Плевен, удостоверяващи, че предлагания за продажба аксесоар
за коса – детска диадема, в различни цветове,
изработена от пластмаса, от вътрешната страна
е снабдена с остри зъбци, от външната си страна
има пластмасова украса – многоцветни халки, 2
бр. цветчета и една калинка, страна на произход:
Китай, не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1, т. 8.12, поради
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това, че представлява потенциална опасност за
здравето на децата, тъй като съдържа остри върхове и съществува риск от нараняване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на аксесоар
за коса – детска диадема, в различни цветове,
изработена от пластмаса, от вътрешната страна
е снабдена с остри зъбци, от външната си страна
има пластмасова украса – многоцветни халки, 2
бр. цветчета и една калинка, страна на произход:
Китай, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
9731

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1012
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 50 от заседание, проведено на 25.10.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване
№ 19596 от 15.10.2010 г. на „Глобал тест“ – София,
установяващ, че детски джапанки „SUPER“, от
изкуствени материали, розов и син цвят (със
снимков материал, публикуван на интернет
страницата на КЗП www.kzp.bg), не отговарят на
изискванията за безопасност по отношение наличие на фталати – при допустимо максимално
съдържание от 0,1 % е установено 2,35 %, поради
което представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки – джапанки „SUPER“, от изкуствени
материали, розов и син цвят, страна на произход
Китай (със снимков материал, публикуван на
интернет страницата на КЗП www.kzp.bg), като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите до 3-годишна възраст.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
9732

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 723-ИП
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) 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 отнема издадения лиценз
за извършване на дейност като инвестиционен
посредник на „Капитал Финанс“ – ООД (с ново
наименование „Капитал Финанс 2004“ – ООД),
със седалище и адрес на управление София,
п.к. 1142, бул. Евлоги Георгиев 57, вх. Б, ет. 1,
ап. 23, издаден въз основа на Решение № 83-ИП
на Комисията за финансов надзор от 1.02.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
9689

Председател: Ст. Мавродиев
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-11
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-111/22.ХІ.2010 г., от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от територията на землищата на
с. Бабяк, с. Горно Краище, с. Дагоново, с. Краище
и с. Лютово, община Белица, област Благоевград,
разположена извън строителните граници на съответните населени места, както следва:
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.01.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
заповед № 483 от 25.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на районите в
съответствие с актовете за собственост.
9721

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 779
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 32, ал. 3, т. 2 и чл. 35 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите, Решение № 753 и Решение № 754 от протокол № 36 от 30.09.2010 г.
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажбата на комплекс от три
сгради на територията на НП „Пирин“, над
гр. Банско, състоящ се от: сграда на „Финална
къща“, изградена в местността Икрище в Национален парк „Пирин“, над гр. Банско, заедно с
правото на строеж върху терена със застроена
площ 73,11 кв.м, на два етажа с разгъната застроена площ 162,27 кв.м; сграда „Чайна“, изградена
в местността Шилигарника в Национален парк
„Пирин“, над гр. Банско, заедно с отстъпеното
право на строеж върху терена със застроена площ
222,61 кв.м, два надземни етажа и разгъната застроена площ 405,87 кв.м и обществена тоалетна,
изградена в местността Икрище на територията
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на Национален парк „Пирин“, над гр. Банско,
заедно с право на строеж върху терена на сградата
44,80 кв.м, на един етаж, с разгърната застроена
площ 44,80 кв.м.
2. Конкурсът да се проведе при минимална
конкурсна цена в размер 754 610 лв. без ДДС. Цената се заплаща в деня на подписване на договора
по реда, определен в конкурсната документация.
3. Конкурсната документация се закупува от
Община Банско, с адрес гр. Банско, пл. Н. Й.
Вапцаров 1, всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. в
срок до 10-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ на цена 1500 лв. с включен
ДДС, платими на касата на общината.
4. До участие в конкурса се допускат консорциуми, специално учредени за участие в
конкурса, съгласно българското законодателство.
Консорциумът следва да е учреден до крайния
срок за закупуване на конкурсната документация – сертификат за регистрация се издава на
името на консорциума.
5. Регистрираните като консорциуми граждански дружества – участници в конкурсната
процедура, нямат право да променят структурата
на консорциума до датата на сключване на приватизационния договор.
6. В случай че за участник, спечелил конкурса,
бъде определен консорциум – гражданско дружество, учредителите му нямат право да променят
структурата на консорциума за срок 25 години
считано от датата на подписване на приватизационния договор без предварителното писмено
съгласие на продавача.
7. Община Банско си запазва правото да изисква предаването на гаранции за запазване на
структурата на консорциума и изпълнението на
задълженията по приватизационния договор в
случай, че такъв консорциум бъде определен за
участник, спечелил конкурса.
8. Условие за закупуване на конкурсна документация е представянето на следните документи:
8.1. По отношение на физическите лица:
8.1.1. документ за самоличност;
8.1.2. нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че се закупува
документация от името на друго физическо лице.
8.2. По отношение на юридическите лица:
8.2.1. документ за самоличност на представляващия дружеството или на упълномощено
от него лице;
8.2.2. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние
на юридическото лице;
8.2.3. нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията,
не може да бъде установена от документа за
регистрация;
8.2.4. документите на чуждестранните лица
се придружават от превод на български език,
извършен и заверен от заклет преводач.
8.3. По отношение на консорциуми:
8.3.1. документ за самоличност на представляващия консорциума или на упълномощеното
от него лице;
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8.3.2. оригинал или нотариално заверено копие от договора за учредяване на консорциума
или оригинал или нотариално заверено копие
на удостоверението за актуално състояние на
консорциум – юридическо лице;
8.3.3. нотариално заверено пълномощно за
закупуване на документация, ако представителната власт на лицето не може да се установи от
договора за учредяване на консорциума.
9. При получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
10. В срока по т. 3 от решението лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания до Община Банско за даване
на разяснения по процедурата по провеждане на
конкурса. Разясненията се изготвят в писмена
форма в тридневен срок и се предоставят на
всички лица, закупили конкурсна документация.
11. Депозитът за участие в конкурса е парична
вноска в размер 377 305 лв. Внася се по сметка на Община Банско: IBAN – BG36FINV915033BGN0M1YP,
BIC – FIN VBGSF, при Първа инвестиционна
банка. Краен срок за внасяне на депозита е 16 ч.
на 20-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
12. Лицата, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря
на изискванията, предвидени в правилата за
провеждане на конкурса, които са неразделна
част от конкурсната документация. Краен срок
за внасяне на офертата – 12 ч. на 25-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в Община Банско, с адрес гр. Банско, пл. Н. Й.
Вапцаров 1, ет. 2, стая 210 (деловодство).
13. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на конкурса.
Председател: Вл. Колчагов
9437

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 575
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Белово, одобрява ПУП – парцеларен план за обект „Газоснабдяване на община
Белово“, с подобекти: „Главен разпределителен
газопровод извън урбанизираната територия“ и
„Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия – клон 1“.
Председател: К. Варев
9448
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-879
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
преписка с вх. № 30-00-104 от 8.09.2010 г. на Областна администрация – Благоевград, от „Рила
Газ“ – ЕАД, София, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план, Вариант 1А, приет
от Областния експертен съвет по устройство на
територията към Областния управител на област с
административен център Благоевград с протокол
от 21.09.2010 г., за обект: „Газификация на град
Сандански“. Подобект „Разпределителен газопровод (отклонение) от газоизмервателна станция
(ГИС Сандански) на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, до
АГРС – Сандански“, на територията на общините
Струмяни и Сандански, област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
9285

Областен управител: В. Смиленов

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 141
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за „Изменение на
Общ устройствен план“ на община Видин – смяна
на устройствената зона от „Земеделски земи“
в зона за „Обществено обслужване“ за имот
№ 045008 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Покрайна, община Видин,
местност Край село.
9286

Председател: Св. Славчев

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 39-4
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена, приета
с Решение № 36-15 от 30.VII.2010 г. на Общинския съвет – гр. Добрич (ДВ, бр. 69 от 2010 г.),
за приватизация на обект, частна общинска
собственост: бивше парокотелно с идентификатор 72624.622.4289.1.82 в сграда по бул. Добричка
епопея 10, с 25 на сто от началната тръжна цена,
от 40 725 лв. на 30 543,75 лв.
2. Продажбата на обекта да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
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3.1. Наименование на обекта на търга: самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.622.4289.1.82 с предназначение – инфраструктурен обект в сграда, състоящ се от две помещения с обща площ – 81,60 кв. м, Кич – 0,01232
от общите части на сградата, и право на строеж – 11,70 кв. м, попадащ в сграда 72624.622.4289.1
в поземлен имот 72624.622.4289 по кадастралната
карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-756
от 18.06.2008 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич,
местонахождение: гр. Добрич, бул. Добричка епопея 10, 72624.622.4289.1.82, кв. 33, УПИ (парцел)
VIII, зона I, по плана на ЦГЧ – гр. Добрич, АОС
№ 4069 от 2.07.2008 г., вписан под вх. рег. № 10238,
акт № 120, том VI, дело № 5008/2008 в Службата
по вписванията – гр. Добрич, скица № С-188 от
31.03.2010 г. с виза от главен архитект на Община гр. Добрич, с разрешение за проектиране на
преустройство на парокотелно в склад и схема
№ 7951 от 18.06.2008 г. от СГКК – гр. Добрич,
заверена на 4.05.2010 г.
3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС: 30 543,75 лв.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община гр. Добрич – Специална
сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG
62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 1500 лв.
3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената є – тръжната документация
се закупува в Община гр. Добрич, ул. България
12, Център за услуги и информация на общината, ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. (без ДДС)
в Център за услуги и информация на общината,
ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 16-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
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3.8. Срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 17-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава членове в комисията, която
да организира и проведе търга.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на решението, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.12.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 17 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Възлага на кмета на общината да назначи
комисия за провеждане на търга, като определи
за председател на същата – общински съветник,
и последващите съгласно закона действия по
изпълнението на решението.
9696

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 120
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и решение № II, т. 4 от протокол
№ 17 от 30.09.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за линеен обект извън границите на урбанизираната територия, преминаващ през поземлен
имот с идентификатор 68789.0.13 по кадастралната
карта на гр. Дупница и поземлени имоти с идентификатори 56349.200.117; 56349.200.118 и 56349.6.159
по кадастралната карта на с. Пиперево, община
Дупница, с цел изграждане на строеж: „Външно
ел. захранване – кабелна линия 20 kV към БКТП
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20/0,4/0,231 kV, с цел присъединяване на обект:
„Автобаза със складови, административни и
търговски помещения“, намираща се в поземлен
имот с идентификатор 68789.552.32, м. Лъката, по
кадастралната карта на гр. Дупница, с дължина
на трасето 158 л. м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез Община Дупница пред
Административния съд – Кюстендил.
Председател: Я. Тодоров
9397

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 135
от 2 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от 18.08.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на имот № 640435, землище гр. Етрополе, м.
Негарщица, с който имотът се отреж да „За
пречиствателна станция за замърсени води от
рудник „Елаците“ и за него се определя чисто
производствена (Пч) устройствена зона.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Етрополе
пред Административния съд – София област.
Председател: Ц. Глогов
9414

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 719
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за складова база за промишлени стоки за имот
047161, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
9450
РЕШЕНИЕ № 720
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 15 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
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Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 010004,
местност Под гробищата, с. Опицвет, ЕКАТТЕ
53607, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9451

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 721
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 10 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 632024,
гр. Костинброд, местност Могилите, ЕК АТТЕ
38978.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9452

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 723
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 17 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 504280,
гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9453

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 724
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 12 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 9, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 018020,
местност Долно ливаге, с. Петърч, ЕКАТТЕ 56215,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9454

Председател: З. Йорданова
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РЕШЕНИЕ № 725
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 17 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 4, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 504270,
гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9455

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 726
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
063048, с. Петърч, местност Крушите, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9456

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 727
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ
и протокол № 17 от 15.09.2010 г. на ОЕСУТ, т. 14,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПП (парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура
за електрозахранване до поземлен имот ПИ
030 058, преминаващ през поземлени имоти
93001 и 111019 – общинск и, 000094 – полск и
път, 000056 – местен път, с. Опицвет, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
9457

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 728
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 15 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 12, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
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Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 030007,
местност Беледие хан, с. Градец, ЕКАТТЕ 17449,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
9458
РЕШЕНИЕ № 729
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 20 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект на ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имоти 000389,
000392, 000394, 000398, 000466, 000470, 000473,
000476, 000482, 000480, 000481, 000525, 000574,
000571, 000576, 026003, 027005, 027006, 099019,
с. Опицвет, местност Пустиняко, ЕКАТТЕ 53607,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
9459
РЕШЕНИЕ № 732
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 19 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 6, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 067050,
с. Петърч, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
9460
РЕШЕНИЕ № 733
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМ А, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 36, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
063036, с. Петърч, местност Крушите, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
9461
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1193
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59 от
Административнопроцесуалния кодекс във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 176 от протокол № 11 от 28.10.2010 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали,
нареждам:
1. Да се за к рие сч и та но о т 01.10.2010 г.
ПДГ – с. Пепелище, към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Македонци, община Кърджали, при
следните условия:
1.1. З а д ъ л ж и т е л н а т а д о к у м е н т а ц и я н а
ПДГ – с. Пепелище, да се предаде за съхранение на директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Глухар, община Кърджали.
1.2. Движимото имущество на закритото
ПДГ – с. Пепелище, да се предостави за ползване
и управление на кметство Опълченци, община
Кърджали.
1.3. Трудовите правоотношени я да бъдат
уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Да се преобразува считано от 01.11.2010 г.
Ц Д Г – с. Вис ок а по л я н а , к ъм ГД Г „ Щ а с тие“ – с. Чифлик, в ПДГ – с. Висока поляна, към
ГДГ „Щастие“ – с. Чифлик, община Кърджали.
2.1. Трудовите правоотношени я да бъдат
уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 и
чл. 119 КТ.
9516

Кмет: Х. Азис

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 252
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) на ПИ № 082016, местност
Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, област Хасково, като се отпреди
предназначението на поземления имот да е за
изграждане на фотоволтаична централа.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9697

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 253
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване
на ПИ № 170033, местност Хасаря, в землището
на с. Оряхово, община Любимец, като се отре-
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ди предназначението на поземления имот да е
за фотоволтаична система за производство на
електроенергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
Председател: А. Голев
9698
РЕШЕНИЕ № 254
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) ) – план за застрояване
на ПИ № 000467, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се
отреди предназначението на поземления имот да
е за изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
Председател: А. Голев
9699
РЕШЕНИЕ № 255
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000453, местност Санър Кая, в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
предназначението на поземления имот да е за
изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
Председател: А. Голев
9700
РЕШЕНИЕ № 256
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000215, местност Санър Кая, в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
предназначението на поземления имот да е за
изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
Председател: А. Голев
9701
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РЕШЕНИЕ № 257
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец и Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000213, местност Санър Кая, в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
предназначението на поземления имот да е за
изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд- – Хасково.
9702

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 258
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000475, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се
отреди предназначението на поземления имот
да е за изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9703

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 259
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000477, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се
отреди предназначението на поземления имот
да е за изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9704

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 260
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
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Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000458, местност Габрова язма, в землището на с. Васково, община Любимец, като се
отреди предназначението на поземления имот
да е за изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9705

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 261
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000218, ЕКАТТЕ 10286, местност Санър
Кая, в землището на с. Васково, община Любимец,
като се отреди предназначението на поземления
имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9706
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9708

Председател: А. Голев

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 538
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраст ру к т у ра, външно ел. за х ранване на
обект: „База за отдих и туризъм“ в ПИ 000893 в
землището на с. Скобелево, община Павел баня.
Трасето на електрическия кабел започва от
стоманобетонов стълб № 145 към въздушна мрежа
НН – с. Скобелево, захранен от ТП – 2, извод
„Г“; продължава по улична отсечка на север до
ПИ 445 и през него по съществуващ полски път
продължава по полски пътища ПИ 270 и ПИ
260 до имота. Общата дължина на трасето на
електрическия кабел е 472 м, а площта на сервитута – 1607 кв. м.
9415

Председател: Хр. Петрова

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 262
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000488, местност Габрова язма, в землището на с. Васково, община Любимец, като се
отреди предназначението на поземления имот
да е за изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец до Административния съд – Хасково.
9707

ВЕСТНИК

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 263
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на
Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на
ПИ № 000480, местност Габрова язма, в землището
на с. Васково, община Любимец, като се отреди
предназначението на имота да е за изграждане
на фотоволтаична система за производство на
електрическа енергия.

РЕШЕНИЕ № 539
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на „Подземен водопровод за напояване от ПИ 076001 до ПИ 000057 в землището
на с. Търничени, община Павел баня“.
Диаметърът на водопровода е ∅ 90. Общата
дължина на трасето на водопровода е 3799,66 м,
а площта на сервитута е 22 797,96 кв.м.
9416

Председател: Хр. Петрова

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 2209
от 22 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 111 от 24.06.2010 г., взето с протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина – с. Мокрище, с адрес община Пазарджик,
с. Мокрище, ул. Трета 2, считано от 22.10.2010 г.
2. Утвърждавам численост на персонала 4 бр. – 2
бр. педагогически и 2 бр. непедагогически.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование
и култура“.
9417

Кмет: Т. Попов
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 391(п)
от 14 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 17,
ал. 1, чл. 128, ал. 7, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗУТ, Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР и § 6
ПРЗЗКИР, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 05. 09. 2007 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, Решение № 2,
взето с протокол № 1 от 19.01.2006 г. на общинския съвет, Решение № 447, взето с протокол № 22
от 30. 11. 2006 г. на общинския съвет, Решение
№ 171, взето с протокол № 8 от 17.05.2007 г. на
общинския съвет, протокол № 44 от 04. 12. 2009 г.,
т. 1, допълнен с протокол № 22 от 02.06.2010 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив, Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПУР – план за регулация на
улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми:
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортнокомуникационна, санитарно-хигиенна и екологична обстановка, озеленяване и отдих, екологична
оценка и правилата и нормативите за прилагане
на „Жилищен парк Марица-север“ – Пловдив,
в граници: север – Пазарджишко шосе и бул.
България, изток – жп линия Пловдив – Филипово, юг – северния бряг на р. Марица, запад – р.
Марица и землищна граница на община Пловдив,
по червените и сините линии, надписи със син и
червен цвят и корекции със зелен и кафяв цвят
за част регулация и корекции със зелен цвят за
част устройствени зони и корекции на схеми.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Северен“ на Община Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ, изречение последно, чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
9357

За председател: А. Петров

РЕШЕНИЕ № 419
от 4 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 14,
чл. 17, ал. 1, чл. 18, 25, чл. 128, ал. 7, чл. 103, ал. 1,
т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ, чл. 2, ал. 3, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 23 и
24 ЗОЗЗ, чл. 3, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 41, ал. 1, т. 1
ЗКИР и § 6 ПРЗЗКИР, Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на
общинския съвет, Решение № 25, взето с протокол
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№ 2 от 23.01.2003 г. на общински съвет, протокол № 22 от 10.06.2009 г. и протокол № 35, т. 1,
от 1.09.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив,
Решение № 311 от 18.05.2010 г. на Министерския
съвет на Република България и Решение № КЗЗ8, т. 18, от 30.07.2010 г. на Комисията за земеделските земи към МЗХ – София, Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих и правилата и нормативите за прилагане,
на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в
граници: север – жп линия – трасе на бъдещия
Sban, изток – западна граница на ПИ 101021,
101024, 101025 по КВС – землище Пловдив–юг, и
землищна граница с община „Родопи“, юг – южната регулационна линия на новопроектирана
улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151, 150,
149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126, 123
до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от о.т.
129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница
на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т.
52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените
и сините линии, надписи със син и червен цвят
и корекции със зелен цвят за част регулация,
червени задължителни и ограничителни линии и
матрици със син цвят и корекции с кафяв и зелен
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят в правилата и нормативите за прилагане.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Южен“ на Община Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4, изречение последно ЗУТ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9709

За председател: А. Петров

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 864
от 19 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „За външни В и К връзки“ за ПИ
57491.16.375 в м. Кротиря, землище на гр. Поморие, с трасе и сервитут на канализацията и
водопровода, преминаващи през ПИ 57491.16.561,
57491.16.562 – полски път, собственост на община
Поморие, 57491.16.230, 57491.16.431, 57491.16.350,
57491.16.375 – частна собственост, който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
9358

Председател: Я. Славов
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РЕШЕНИЕ № 865
от 19 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие одобрява ПУП – парцеларен
план за кабелно захранване 20 kV на трафопост
в УПИ І, ІІ, ІІІ-99 (ПИ 00833.9.394, 00833.9.395 и
00833.9.396) в м. Герена, землище на гр. Ахелой,
с трасе и сервитут на кабела, преминаващи:
в землището на гр. Каблешково през ПИ:
5147 – нива, частна собственост, 795, 794 – полски
път, собственост на Община Поморие, 227 – пасище, мера – собственост на община Поморие;
в землището на гр. Ахелой през ПИ: 00833.11.342,
0 0 833.11.36 4, 0 0 833.9.362 , 0 0 833.9.365 – полск и път, собст веност на Община Поморие,
00833.11.368 – път ІІІ клас, държавна собственост,
00833.9.156, 00833.9.121, 00833.9.117, 00833.9.119 – пасище, мера – частна собственост, 00833.9.33 – канал, собственост на МЗХ – ХМС, който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
9359

Председател: Я. Славов

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ЗАПОВЕД № 473
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, Решение № 106 от 12.11.2010 г. на
ОЕСУТ – Правец, и Решение № 105 от 04.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Правец, нареждам:
1. Отчуждавам УПИ XVIII-457, отреден „За
обществено обслужващи дейности“, в кв. 3 по
действащия регулационен план на гр. Правец с
площ на имота 1077 кв. м, при съседи: улица;
У ПИ X I X 0457 – „Общест вено обсл у ж ващ и
дейности“; УПИ XXI 456 в кв. 3 от плана на
гр. Правец, който имот попада в реализацията
на обект: „Облагородяване на културно-историческо наследство в община Правец – парково
пространство в гр. Правец“, съгласно влязъл в
сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 170 от 17.12.2008 г. на ОбС – Правец,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на: Георги Тодоров
Георгиев – собственик на 1030/1077 идеални части
(съгласно нот. акт № 1, том I, рег. № 1728 по дело
№ 176/2002 г.), и Никола Петков Бончев – собственик на 47/1077 идеални части (съгласно нот.
акт № 117, том I, дело № 242/1971 г., нот. акт
№ 165, том I, дело № 355/1980 г.).
3. Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 16 155 лв.
4. Паричното обезщетение да се внесе по
сметка на правоимащите в СИБанк, офис Правец.
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5. Изплащането на паричното обезщетение
ще започне в 7-дневен срок от влизане в сила
на тази заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област.
Кмет: Н. Нитов
9462

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 165
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на път, водопровод
и електрозахранване 20 kV“ към площадка за
„Регионално депо – гр. Разлог, и предприятие
за предварително третиране на отпадъци“ в
обхвата на УПИ I, местност Кривосер, землище на с. Баня, община Разлог. Трасето минава
през имоти с № 000025, 000042, 000056, 000058,
000066, 000067, 000126, 000130, 000194, 000198,
000209, 000211, 000213, 000216, 000234, 000380,
000385, 000704, 000709, 000710, 000766, 242002,
000076, 000077, 000079 в местностите Ибидимци,
Кривосер, Глазне, Подбърде, Косевица, Силевица
и Бенто в землището на с. Баня, община Разлог.
Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
Председател: Р. Тумбев
9734
ЗАПОВЕД № РД-15-735
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС и с
оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108001 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община
Разлог, с площ 3300 дка, с начин на трайно ползване: нива – девета категория, собственост на
наследници на Георги Димитров Благов: Виолета
Лазарова Благова; Елена Димитрова Благова;
Албена Димитрова Милушева; Васка Георгиева
Кирянова; Надежда Стойкова Благова; Миглена
Иванова Благова; Георги Иванов Благов, при
граници: имот № 108002; имот № 000085; имот
№ 000056, и определям:
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1. Сумата на паричното обезщетение в размер
7007 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Виолета Лазарова Благова – 778,55 лв.
2.2. Елена Димитрова Благова – 778,55 лв.
2.3. Албена Димитрова Милушева – 778,55 лв.
2.4. Васка Георгиева Кирянова – 2335,70 лв.
2.5. Надежда Стойкова Благова – 778,55 лв.
2.6. Миглена Иванова Благова – 778,55 лв.
2.7. Георги Иванов Благов – 778,55 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9569

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-736
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108002 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2,499 дка, с начин на трайно
ползване: нива – девета категория, собственост
на наследници на Кръстьо Николов Кръцев:
Деница Кръстева Малякова, при граници: имот
№ 108003; имот № 000056; имот № 108001; имот
№ 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
5305 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Деница Кръстева Малякова – 5305 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9570

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-737
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108003 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,200 дка, с начин на трайно
ползване: нива, девета категория, собственост на
наследници на Лазар Георгиев Лулеов: Елена Лазарова Чобанова; Кирил Лазаров Лулеов; Василка
Петрова Лулеова; Надя Иванова Пенкова; Лазар
Иванов Лулеов, при граници: имот № 108004;
имот № 000056; имот № 108002; имот № 000085,
и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2547 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1 и чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Елена Лазарова Чобанова – 849 лв.
2.2. Кирил Лазаров Лулеов – 849 лв.
2.3. Василка Петрова Лулеова – 283 лв.
2.4. Надя Иванова Пенкова – 283 лв.
2.5. Лазар Иванов Лулеов – 283 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9571

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-738
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно вл язъл в
сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ,
одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от
24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог
(ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108004
в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕК АТТЕ
02693, община Разлог, с площ 2,000 дка, с начин
на трайно ползване нива – девета категория,
собственост на наследници на Георги Кръстев
Сираков: Мария Георгиева Калудинчева; Магда
Николова Захова; Костадин Николов Донев; Гергана Петрова Чонкова-Спасова; Анна Петрова
Джалева-Чонкова, при граници: имот № 108005;
имот № 000056; имот № 108003; имот № 000085,
и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
4245 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1, както следва:
2.1. Мария Георгиева Калудинчева – 1415 лв.
2.2. Магда Николова Захова – 707,50 лв.
2.3. Костадин Николов Донев – 707,50 лв.
2 . 4 . Ге р г а н а П е т р о в а Чо н к о в а - С п а с о ва – 707,50 лв.
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2.5. Анна Петрова Джалева-Чонкова – 707,50 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9572

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-739
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед
изграждането на обект – публична общинска
собственост, представляващ „Регионално депо –
Разлог, и предприятие за предварително третиране
на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108005 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,000 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост на
църква „Свети Вмч. Георги“, при граници: имот
№ 108006; имот № 000056; имот № 108004; имот
№ 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2123 лв.
2. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9573

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-740
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108006 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,500 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Иван Георгиев Дръдалов:
Янка Николова Дръдалова; Иван Симеонов
Дръдалов; Николай Симеонов Дръдалов; Донка
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Иванова Духова, при граници: имот № 108015;
имот № 000056; имот № 108005; имот № 000085,
и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
3184 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Янка Николова Дръдалова – 530,66 лв.
2.2. Иван Симеонов Дръдалов – 530,67 лв.
2.3. Николай Симеонов Дръдалов – 530,67 лв.
2.4. Донка Иванова Духова – 1592 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9574

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-741
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108007 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 500 кв. м, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Христо Костадинов Губеров:
Катерина Костадинова Венева; Ана Костадинова
Кръстева; Заприна Стоянова Губерова; Славка
Симеонова Костова; Христина Симеонова Губерова; Елза Райкова Духова; Борислав Райков
Губеров, при граници: имот № 108008; имот
№ 108009; имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
1060 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Катерина Костадинова Венева – 176,71 лв.
2.2. Ана Костадинова Кръстева – 176,71 лв.
2.3. Заприна Стоянова Губерова – 117,78 лв.
2.4. Славка Симеонова Костова – 117,80 лв.
2.5. Христина Симеонова Губерова – 117,80 лв.
2.6. Елза Райкова Духова – 176,60 лв.
2.7. Борислав Райков Губеров – 176,60 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9575

Кмет: Кр. Герчев
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ЗАПОВЕД № РД-15-742
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108008 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог с площ 1,000 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Илия Костадинов Левенов:
Костадин Илиев Левенов; Катерина Петрова
Левенова; Илия Николов Левенов; Любен Николов Левенов; Неранза Илиева Гърменова; Любен
Илиев Левенов, при граници: имот № 10809; имот
№ 108007; имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2123 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Костадин Илиев Левенов – 530,75 лв.
2.2. Катерина Петрова Левенова – 176,90 лв.
2.3. Илия Николов Левенов – 176,90 лв.
2.4. Любен Николов Левенов – 176,90 лв.
2.5. Неранза Илиева Гърменова – 530,75 лв.
2.6. Любен Илиев Левенов – 530,75 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9576

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-743
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108009 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2,000 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Ангел Костадинов Левенов:
Лазар Ангелов Левенов; Мария Георгиева Левенова; Ангел Костадинов Левенов; Димитър
Костадинов Левенов; Димитър Ангелов Левенов;
Жана Николова Левенова; Виолета Георгиева
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Левенова; Ангел Георгиев Левенов, при граници:
имот № 108010; имот № 000085; имот № 108008;
имот № 108007, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
4245 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Лазар Ангелов Левенов – 1061,25 лв.
2.2. Мария Георгиева Левенова – 353,75лв.
2.3. Ангел Костадинов Левенов – 353,75 лв.
2.4. Димитър Костадинов Левенов – 353,75 лв.
2.5. Димитър Ангелов Левенов – 1061,25 лв.
2.6. Жана Николова Левенова – 353,75 лв.
2.7. Виолета Георгиева Левенова – 353,75 лв.
2.8. Ангел Георгиев Левенов – 353,75 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Благоевград.
9577

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-744
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108010 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,500 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Тодор Николов Лулеов: Никола Тодоров Лулеов; Пламен Георгиев Пунев;
Искра Георгиева Парлапанова, при граници:
имот № 108011; имот № 000085; имот № 108009;
№ 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
3184 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Никола Тодоров Лулеов – 1592 лв.
2.2. Пламен Георгиев Пунев – 796 лв.
2.3. Искра Георгиева Парлапанова – 796 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9578

Кмет: Кр. Герчев
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ЗАПОВЕД № РД-15-745
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108011 в м. Кривосер,
землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,000 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Янка Георгиева Танчева: Величка Иванова Андриова; Александра Иванова
Гърменова; Георги Иванов Танчев, при граници:
имот № 108012; имот № 000085; имот № 108010;
имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2123 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Величка Иванова Андриова – 707,67 лв.
2.2. Александра Иванова Гърменова – 707,67 лв.
2.3. Георги Иванов Танчев – 707,66 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9579

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-746
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108012 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,200 дка, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост на
наследници на Костадин Георгиев Губеров: Георги
Костадинов Губеров; Райна Костадинова Лулеова,
при граници: имот № 108013; имот № 000085; имот
№ 108011; имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2547 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Георги Костадинов Губеров – 1273,50 лв.
2.2. Райна Костадинова Лулеова – 1273,50 лв.
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3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9580

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-747
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108013 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 810 кв.м, с начин на трайно
ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Иван Костадинов Голев: Георги Иванов Голев; Костадин Иванов Голев, при
граници: имот № 108014; имот № 000085; имот
№ 108012; имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
1719 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Георги Иванов Голев – 859,50 лв.
2.2. Костадин Иванов Голев – 859,50 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9581

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-748
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108015 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 5,505 дка, с начин на трайно
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ползване нива – девета категория, собственост
на наследници на Христо Янакиев Калчев: Янка
Христова Мутева; Владимир Владимиров Калчев;
Елена Иванова Калчева; Владимира Георгиева
Стипцова, Гергана Георгиева Попниколова, при
граници: имот № 000676; имот № 108016; имот
№ 000085; имот № 108014; имот № 000085; имот
№ 108006; имот № 000056, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
11 692 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Владимир Владимиров Калчев – 3897,33 лв.
2.2. Янка Христова Мутева – 3897,33 лв.
2.3. Елена Иванова Калчева – 1299,11 лв.
2.4. Владимира Георгиева Стипцова – 1299,11 лв.
2.5. Гергана Георгиева Попниколова – 1299,11 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9582

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-749
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108030 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община
Разлог, с площ 2 дка, с начин на трайно ползване – девета категория, собственост на наследници
на Димитър Иванов Бергов: Йордана Георгиева
Бергова, Малина Иванова Бергова, Даниела Димитрова Терзиева, Иван Димитров Бергов, Мария
Иванова Бергова, Костадин Димитр ов Бергов,
при граници: имот № 108031, имот № 000055,
имот № 000052, имот № 108029, имот №108028,
имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
4245 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Йордана Георгиева Бергова – 1061,26 лв.
2.2. Малина Иванова Бергова – 265,31 лв.
2.3. Даниела Димитрова Терзиева – 265,31 лв.
2.4. Иван Димитров Бергов – 265,31 лв.
2.5. Мария Иванова Бергова – 265,31 лв.
2.6. Костадин Димитров Бергов – 2122,50 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
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Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9583

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-750
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108031 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община
Разлог, с площ 800 кв.м, с начин на трайно
ползване: нива – девета категория, собственост
на наследници на Георги Димитров Бориков:
Димитър Георгиев Бориков, Богдана Георгиева
Бояджиева, Славка Христова Борикова, Георги
Малинов Бориков, Анка Малинова Трайкова, при
граници: имот № 108032, имот № 000055, имот
№ 108030, имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
1698 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Димитър Георгиев Бориков – 424,50 лв.
2.2. Богдана Георгиева Бояджиева – 424,50 лв.
2.3. Гълъб Георгиев Бориков – 424,50 лв.
2.4. Славка Христова Борикова – 141,50 лв.
2.5. Георги Малинов Бориков – 141,50 лв.
2.6. Анка Малинова Трайкова – 141,50 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9584

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-751
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108032 в м. Кри-
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восер, землището на с. Баня, ЕК АТТЕ 02693,
община Разлог, с площ 1 дка, с начин на трайно
ползване: нива – девета категория, собственост
на наследници на Лазар Георгиев Лулеов: Елена Лазарова Чобанова, Кирил Лазаров Лулеов,
Василка Петрова Лулеова, Надя Иванова Пенкова, Лазар Иванов Лулеов, при граници: имот
№ 108004, имот № 000056, имот № 108002, имот
№ 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
2122 лв.
2. Размер на обезщетението на основание чл. 5,
ал. 1 и чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Елена Лазарова Чобанова – 707,33 лв.
2.2. Кирил Лазаров Лулеов – 707,33 лв.
2.3. Василка Петрова Лулеова – 235,78 лв.
2.4. Надя Иванова Пенкова – 235,78 лв.
2.5. Лазар Иванов Лулеов – 235,78 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9585

Кмет: Кр. Герчев

ЗАПОВЕД № РД-15-752
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед
изг ра ж да не т о на обек т – п у бл и ч на общ и нска собственост, представляващ „Регионално
депо – Разлог, и предприятие за предварително
третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен
с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от
2010 г.), отчуждавам имот № 108033 в м. Кривосер,
землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община
Разлог, с площ 500 кв.м, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на
наследници на Георги Христов Бояджиев: Елена
Георгиева Рогова, Никола Георгиев Бояджиев, при
граници: имот № 000044, имот № 000055, имот
№ 108032, имот № 000085, и определям:
1. Сумата на паричното обезщетение в размер
1061 лв.
2. Размер на обезщетението на основание
чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:
2.1. Елена Георгиева Рогова – 530,50 лв.
2.2. Никола Георгиев Бояджиев – 530,50 лв.
3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне
на обезщетението по сметка на собствениците
на отчуждените имоти.
Изплащането на обезщетението да се извърши
след изтичане на 14 дни от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
9586

Кмет: Кр. Герчев
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1380
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, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 134017 в местността
Често боре в землището на с. Гуцал, община
Самоков, собственост на наследници на Стоян
Зафиров Златанов, при обособена устройствена
зона „Жилищна зона с малка височина и плътност – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 40 %, коефициент на интензивност – до 1,2,
височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация на основание чл. 16 ЗУТ.
9418

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1537
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 035083 в местността Падината, землище с. Рельово, община
Самоков, собственост на Екатерина Василева
Асенова, при обособена устройствена зона – ваканционно селище (Ос), с показатели: плътност
на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; височина на сградите – до 10 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
9517

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1538
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 46276.3.411 в
местността Долна спротива, землище с. Мала
Църква, община Самоков, собственост на „Транс
мед – А“ – ООД, 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 %.
9518

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1539
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 020012 в местността Високи рид, землище с. Ковачевци, община
Самоков, собственост на Антоанета Атанасова
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Кисимова, Боян Георгиев Казанджиев и Юлиана
Георгиева Григорова-Казанджиева, 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
9519
РЕШЕНИЕ № 1540
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 126004 в местността Грюневица,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на „Данзо“ – 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
9520
РЕШЕНИЕ № 1541
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 162002 в местността Караджовица, землище с. Алино, община
Самоков, собственост на „Данзо“ – 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
9521
РЕШЕНИЕ № 1542
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 271022 в местността
Могилите, землище с. Алино, община Самоков,
собственост на 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
9522
РЕШЕНИЕ № 1543
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
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съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 274001 в местността Игрището, землище с. Алино, община
Самоков, собственост на „Бревас трейд“ – ООД,
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 %.
9523

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1544
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, протокол № 46 на ПК
по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 23039.7.335 в
местността Колхозо, землище с. Доспей, община
Самоков, собственост на Юлиян Иванов Димчев,
при обособена устройствена зона – ваканционно
селище (Ос), с показатели: плътност на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до
1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална
озеленена площ – 50 %.
9524

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1545
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 401027 в местността Редако,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на „Бревас“ – ООД, 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 %.
9525

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 183
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Околовръстен път гр. Сандански – Северна дъга“.
Трасето на пътя започва с начало м. Смилово при кв. 2 и кв. 149 и преминава през имоти
№ 015003, № 000220, № 015026, м. Смилово;
№ 000173, м. Брестето; № 000755, м. Горски разсадник; № 016001, № 000121, № 000566, № 000245,
№ 015013, № 016009, м. Манастирчето; № 000149 и
№ 000717, м. Чинар куши, землище гр. Сандански.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
9480

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 232
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява ПУП – парцеларен план за
трасе на електропровод, ниско напрежение, за
захранване на УПИ VIII, кв. 44, по плана на
с. Джигурово, община Сандански, минаващ през
полски пътища № 092031 и 000321 в местността
Реката и пресичащ канал № 000244 и № 000245
в местността Малка бара, всички в землището
на с. Джигурово, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
9733

Председател: Ат. Стоянов

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 262
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от Наредба
№ 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
Общинският съвет – гр. Сопот:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
на ПИ 130097 – жилищно строителство от КВС
на гр. Сопот, местност Малкия друм, ведно с
ВиК и ел. схеми за захранването им във връзка с
промяна предназначението на земеделската земя.
2. Образува УПИ 130097 – жилищно строителство за ПИ 130097 в местност Малкия друм
от землището на гр. Сопот при допустимост на
застрояване – преобладаващо застрояване с малка
височина до 10 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
9288

Председател: В. Попов

РЕШЕНИЕ № 263
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
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. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони Общинският съвет – гр. Сопот:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
на ПИ 122069, 122070 – жилищно строителство от
КВС на гр. Сопот, местност Малкия друм, ведно с
ВиК и ел. схеми за захранването им във връзка с
промяна предназначението на земеделската земя.
2. Образува УПИ 122069, 122070 – жилищно
строителство за ПИ 122069, 122070 в местност
Малкия друм от землището на гр. Сопот при
допустимост на застрояване – преобладаващо
застрояване с малка височина до 7 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
9289

Председател: В. Попов

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 474
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно ел.
захранване – кабел 20 kV за поземлен имот ПИ
№ 033178 в м. Кали дере по КВС на гр. Средец,
във връзка с изграждането на фотоволтаична
електроцентрала. Трасето на кабела се прокарва през поземлени имоти № 000500 – общински
полски път, и № 000056 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Средец до
Административния съд – Бургас.
9363

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 41.5
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 083010,
местност Чобанов дол, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9463

Председател: Х. Ахмед
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РЕШЕНИЕ № 41.6
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 056001,
местност Моста, землище с. Терзийско, община
Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9464

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.7
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 085001,
местност Кръста, землище с. Терзийско, община
Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразувания УПИ: „За вятърен генератор“
със ситуирано свободно застрояване, схема за
електрификация и комуникационно-транспортен
план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9465

9467

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.10
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 120017,
местност Чобан могила, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9468

Председател: Х. Ахмед
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РЕШЕНИЕ № 41.9
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 120006,
местност Чобан могила, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.8
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 083004,
местност Чобанов дол, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9466

ВЕСТНИК

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.11
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 123009,
местност Бялата чешма, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуираното свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9469

Председател: Х. Ахмед
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РЕШЕНИЕ № 41.12
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 120022, местност Чобан могила, землище с. Терзийско, община Сунгурларе,
област Бургас, за промяна предназначението на
ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9470

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.13
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 093013,
местност Върбата, землище с. Терзийско, община
Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразувания УПИ „За вятърен генератор“
със ситуираното свободно застрояване, схема за
електрификация и комуникационно-транспортен
план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9471

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.14
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 073006, местност Заимов
гроб, землище с. Терзийско, община Сунгурларе,
област Бургас, с цел промяна предназначението на
ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9472

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.15
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 093024,
местност Върбата, землище с. Терзийско, община
Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразувания УПИ „За вятърен генератор“
със ситуираното свободно застрояване, схема за
електрификация и комуникационно-транспортен
план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9473

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.16
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 087020, местност Оджа
връх, землище с. Терзийско, община Сунгурларе,
област Бургас, за промяна предназначението на
ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9474

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.17
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 196006,
местност Алан тарла, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ І: „За вятърен
генератор“ със ситуираното свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
9475

Председател: Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 41.19
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV от вятърни
електрогенератори в имоти: 100044, 100048, 100050,
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112007, 113023, 115023, 127033, 127035, 136014, 145041,
145039, 146038, 152041 и 156011, землище с. Скала,
до подстанция „Скала“, и трасе на кабели 110 kV от
подстанция „Скала“ до подстанция „Сунгурларе“,
трасето минава през имоти: 146038, 146035, 91,
142, 113023, 113024, 9, 100044, 100048, 8, 87, 136015,
136014, 136010, 7, 136013, 136001, 100033, 100050,
152041, 6, 94, 2, 112007, 115, 127033, 73, 127023,
127035, 145039, 145021, 145041, 35, 115025, 115023,
115024, 156011, 156007, 90005, 90002, 900, 421, 16 и
6, землище с. Скала, община Сунгурларе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
9476
РЕШЕНИЕ № 41.20
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV от вятърни
електрогенератори в имоти: 105011, 107053, 107061,
107063, 110018, 131019, 131021, 131023, 147014, 150014,
155062, 155064 и 155066, землище с. Балабанчево, до подстанция „Скала“, трасето минава през
имоти: 110019, 50, 371, 608001, 131022, 373, 131023,
369, 501, 36001, 155066, 107053, 107052, 62, 54, 53001,
155064, 155018, 155062, 155026, 220, 150014, 149018,
226, 147012, 147014, 454, 36, 107062, 107058, 3, 107016,
107063, 105011, 105006, 585001 и 131019, землище
с. Балабанчево, община Сунгурларе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
9477
РЕШЕНИЕ № 41.21
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабели 20 kV от вятърни
електрогенератори в имоти: 146053 и 113023,
земл ище с. Скала, до извод 20 kV „Славянци“ от
подстанция „Сунгурларе“, трасето минава през
имоти: 146049, 1, 53, 38, 109002, 113020, 113023 и
146053, землище с. Скала, община Сунгурларе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
9478
РЕШЕНИЕ № 41.22
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV, до подстанция „Скала“, и 110 kV от подстанция „Скала“
до подстанция „Сунгурларе“, трасетата минават
през имоти: 100001, 711, 100002, 100003, 81001 и
710, землище с. Славянци, община Сунгурларе,
и през имоти: 588, 583, 559, 582, 38, 581, 43, 44,
554, 553, 221, 224 и 226, землище гр. Сунгурларе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
9479

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 460
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява парцеларни и трасировъчни
планове за обект „Оптичен кабел – „Мобилтел“ – ЕАД, община Хаджидимово“.
Председател: М. Имамов
9695

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 688
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докладна записка с вх. № К-195 от 18.10.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на свързващ подземен електропровод от ветрогенераторен парк в землището на с. Пролез
до новоизградена ел. подстанция в землището на с. Горичане, община Шабла, засягащ
следните имоти: ПИ 58596.1.110 – нива, ПИ
58596.1.114 – нива, ПИ 58596.1.93 – полски път, ПИ
58596.2.11 – полски път, ПИ 58596.31.144 – мера,
ПИ 58596.31.142 – път ІV кл., ПИ 58596.8.46 – полс к и п ът, П И 58596.8.43 – по лс к и п ът, П И
58596.36.110 – полски път, ПИ 58596.36.105 – път
І V к л., П И 58 59 6.2 8 . 51 – по лс к и п ът, П И
58596.9.42 – полски път, ПИ 58596.10.40 – полски път, ПИ 58596.11.120 – път ІV-90008, ПИ
58596.12.49 – полски път, ПИ 58596.12.46 – полски
път, ПИ 58596.12.66 – нива, ПИ 58596.13.181 – нива,
ПИ 58596.13.187 – нива, ПИ 58596.13.178 – полски
път, ПИ 58596.13.53 – нива, ПИ 58596.28.50 – пас и щ е , П И 5 8 59 6 . 2 9. 2 6 – п о л с к и п ъ т, П И
58596.1.94 – полски път, ПИ 58596.1.101 – нива,
ПИ 58596.1.96 – полски път, ПИ 58596.17.60 – нива,
ПИ 58596.17.57 – нива, ПИ 58596.17.53 – нива, ПИ
58596.17.48 – полски път, ПИ 58596.15.69 – полск и п ът, П И 58596.12.51 – полск и п ът, П И
58596.15.81 – нива, землище с. Горичане, община Шабла, ПИ 16095.0.20 – път ІV-90008, ПИ
16095.14.63 – полски път.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател: Д. Арнаудов
9439

БЯЛА СЛАТИНА

ПАЗАРДЖИК

7 „НОВАЛИС“ (МЕБЕЛ – ЛУКС“) АД

СОФИЯ

СОФИЯ

МИЗИЯ

СЛИВНИЦА

11 „ПРОМПРОЕКТ“ АД

12 „СВИНЕВЪДСТВО – ПРЕСЛАВЕЦ“ АД

13 „СКЪТ МИЗИЯ“ АД

14 „СЛИВНИЦА 1968“

РИЯ“АД („ХЮНДАЙ ЕЛПРОМ ТРАФО“АД)

7

лева

бр.
акции
6

Номинална
стойност на
акция

Капитал
по последна
съдебна
регистрация

8

лева

Капитал
по последна
съдебна
регистрация

9

%

Размер
на държавното
участие
в капитала

831169006

122013955

000175708

126087230

121085994

822106213

122006890

104050863

BG831169006

BG122013955

BG000175708

BG126087230

BG121085994

BG822106213

BG122006890

BG104050863

BG112004064

BG106036965

BG812116465

BG101013592

BG128006743

BG101049834

BG109052405

12267740

109320

538262

201804

50000

64893

700000

790000

1082000

15794

2810551

97974

88606

99412

50000

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,20

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

12267740

109320

1614786

201804

50000

64893

700000

790000

1082000

50540,8

2810551

117568,8

88606

99412

50000

0,006

0,046

0,0002

0,006

0,002

0,114

0,200

0,0003

0,369

0,684

0,346

0,525

0,002

0,261

0,010

5

788

50

1

13

1

74

1398

2

3995

108

9734

514

2

259

10

брой

0,006

0,046

0,0002

0,006

0,002

0,114

0,200

0,0003

0,369

0,684

0,346

0,525

0,002

0,261

0,010

11

%

Акции, предложени за продажба

5

788

50

3

13

1

74

1398

2

3995

345,6

9734

616,8

2

259

12

лева

Обща
номинална
стойност
на акциите,
предложени
за ЦПТ

непублично

публично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

Вид на
дружеството към
19.11.2010 г.
(по данни
от КФН)

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

14

Вид на акциите

-

4,47

1,00

-

9,92

-

36,32

6,44

17,89

1,00

3,20

1,00

12,36

-

6,96

15

лева

Минимална
продажна
цена
на една
акция

16

Забележка

ВЕСТНИК

15 „ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО БЪЛГА- СОФИЯ

ПЛОВДИВ

САМОКОВ

10 „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД

ТЪРНОВО

СКО ПИВО“) АД

9 „ПЛАСТИМО“ АД

8 „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ („ВЕЛИКОТЪРНОВ- ВЕЛИКО

112004064

106036965

812116465

БУРГАС

ГРАД) АД

6 „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ АД

128006743

101049834

109052405

5 „МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ АД

ЯМБОЛ

3 „ДОМОСТРОЕНЕ“ АД

5

Идентификационен
номер по
ДДС

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА

101013592

БЛАГОЕВГРАД

4

4 „ЗИИУ „СТАНДАРТ“ (ЗММ – БЛАГОЕВ- БЛАГОЕВГРАД

ДУПНИЦА

3

ЕИК по
Булстат

ДЪРЖАВЕН

2 „ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ АД

2

1

Седалище

110

1 „ВИНПРОМ – ДУПНИЦА“ АД

Наименование на дружеството

№

808. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС
(ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се
допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г.
(ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) и Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) на МС за
изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение
№ 2681-П от 10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3177П от 17.03.2008 г., Решение № 3202-П от 21.04.2009 г., Решение № 3206-П от 23.06.2009 г., Решение № 3212-П от 29.01.2010 г., Решение № 3213-П от
23.02.2010 г., Решение № 3214-П от 01.11.2010 г., Решение № 3215-П от 19.11.2010 г. и протоколно решение № 455 от 25.11.2010 г. на ИС на АП обявява:
1. Начало на двадесет и четвърти централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
С Т Р.
БРОЙ 96

5

6

7

8

9

10

С. МОМЧИЛ ОВ
ЦИ

ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО

СОФИЯ

СОФИЯ

СОФИЯ

С. ЛЕВКА , ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

БЛАГОЕВГРАД

ВАРНА

СОФИЯ

19 „МАРС – МВ“ АД

20 „МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ“ АД

21 „МОНТАЖИ“ EАД

22 „МОТОТЕХНИКА – І“ АД

23 „НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ“ АД

24 „НИВА“ АД

25 „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ АД

26 „РУСЕНСКО ПИВО“ АД

27 „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД

28 „СПАРТАК – ТУРС“ АД

29 „СТРУМАТЕКС“ АД

30 „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД

31 „ФУРАЖИ“ АД

BG117049266

BG103611407

BG101002222

BG101004508

19557

15000

363707

700596

306024

107005

132291

50000

3586114

5000

6000000

50596

18284

718054

3,00

100,00

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1,00

1,00

6,00

1,00

4,00

3,00

54348

58671

1500000

363707

700596

1530120

107005

132291

50000

3586114

50000

6000000

50596

109704

718054

1744352

8,109

33,246

46,000

4,174

5,215

46,398

1,414

11,217

10,000

10,855

13,000

100,000

10,001

4,999

29,000

10,853

1469

6502

6900

15180

36535

141988

1513

14839

5000

389276

650

6000000

5060

914

208236

43709

8,109

33,246

46,000

4,174

5,215

46,398

1,414

11,217

10,000

10,855

13,000

100,000

10,001

4,999

29,000

10,023

19506

690000

15180

36535

709940

1513

14839

5000

389276

6500

6000000

5060

5484

208236

174836

4407

12

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

безналични

налични

безналични

безналични

налични

налични

безналични

налични

налични

налични

налични

безналични

безналични

безналични

налични

налични

14

16

3,00

1000,00

9,09

1,00

11,00

1,72

1,00

1,00

1,00 Предложените акции са
собственост
на „Ел Би
Булгарикум“
ЕАД, София

138,94

11,67 Предложените акции са
собственост
на „ДКК“
ЕАД, София

1,00

11,70

2,52

4,00

3,00

15

ВЕСТНИК

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“,
сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
9686

117049266

103611407

101002222

101004508

BG115006679

BG117015901

BG115051642

BG126060849

BG041069263

BG831641713

BG831629999

BG124033636

BG120018266

BG118005592

18116
436088

11

ДЪРЖАВЕН

115006679

117015901

115051642

126060849

041069263

831641713

831629999

124033636

120018266

118005592

СИЛИСТРА

18 „ЛЕСИЛХАРТ“ АД

BG834025687

BG122023077

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА

834025687

4

122023077

3

САМОКОВ

2

17 „КАЛИАКРА ХОТЕЛС“ („КАЛИАКРА“) АД КАВАРНА

16 „БОР – ДП“ АД

1

БРОЙ 96
С Т Р. 1 1 1

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

34. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,18 на сто, считано от 1 декември 2010 г.
9933
77. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 62/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Ивайло
Господинов Иванов – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
9736
78. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 34/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Варна, Мила Радева Стефанова – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 5 години.
9737
79. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 64/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Ивелина Василева Колева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 5 години.
9738
80. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 63/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Иван Пейков Ялъмов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
9739
81. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 14/2010 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илияна Златева Фотева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 години.
9740
82. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 19/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Павлина Петрова Маринова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 3 години.
9741
83. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 33/2010 на Дисци-
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плинарния съд при Адвокатската колегия – Вар
на, Миглена Петрова Константинова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 18 месеца.
9742
84. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 40/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Вар
на, Стелла Георгиева Владимирова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
9743
56. – Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, офис Смолян, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с Постановление № 14790/2001/068247 от
1.11.2010 г. възлага на „Рожен – Милк“ – ООД,
ЕИК по БУЛСТАТ 120548254, със седалище
с. Гълъбово, община Баните, област Смолян,
следния недвижим имот: Пречиствателна станция № 2, включваща сграда със застроена площ
96 кв. м, ведно с терен – застроен и незастроен,
обособен с УПИ II – 2226, кв. 5, с обща площ
2952 кв. м по ПУП, ПЗ, ПР за имот кад. № 2226,
в землището на с. Давидково, припадащи се
1,65% ид.ч. от обслужващи улици, при граници:
улица, река, УПИ I-2226, кв. 5, УПИ III-2226,
кв. 5, АДВ № 32SM000219, намиращ се в м. Бах
терица в землището на с. Давидково, община
Баните, област Смолян, за сумата 12 100 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
9672
21. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за: доцент по 05.02.10 световно
стопанство и МИО със срок 3 месеца; асистенти
по: 05.02.26 маркетинг (маркетингови изследвания – един; маркетингов мениджмънт – един)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за конкурса: за доценти:
в отдел „НИРД“, стая 527, тел.: 052/660-295; за
асистенти: в отдел „Човешки ресурси“, стая 129,
тел.: 052/660-264.
9690
19. – Община гр. Добрич на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че в периода 30 март 2010 г. –
30 ноември 2010 г. чрез търг с явно наддаване
е извършена приватизационна прода жба на
имот – частна общинска собственост: масивна
сграда, парокотелно със застроена площ 388 кв.
м, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 72624.620.7.3, попадащ в поземлен имот
72624.620.7 по кадастралната карта на гр. Добрич
(одобрена със заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г.
на изпълнителния директор на АГКК), ведно
с правото на строеж върху застроената площ в
размер 388 кв. м, местонахождение: гр. Добрич,
ж.к. Дружба, кв. 1, УПИ (парцел) II, по кадастрален и ЗРП на ж.к. Дружба 1, 2 и 4, гр. Добрич,
АОС № 3261 от 15.XI.2006 г., вписан под №163,
том XIIс, рег. № 16300 от 27.XI.2006 г., нот. дело
№ 9340 в Службата по вписванията – гр. Доб
рич. За сградата има издадена скица № 6603 от
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4.V.2010 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица № С-189
от 06.IV.2010 г. с виза от главния архитект на
Община гр. Добрич с разрешение за проектиране на преустройство на парокотелно в гаражи,
продаден на „ХМ Томи“ – АД, представлявано
от Ваня Николова Панчева, ЕИК 124672616, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Кирил и Методий 38, вх. Б, ап.10, в размер 32
800 лв. без ДДС, изплатени изцяло от купувача.
9673
40. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (П У П) на имот
№ 000154 и имот № 000156, местност Ръждавец,
землище на с. Липница, община Ботевград, за
Трошачно-сортировъчна инсталация. Проектът е
изложен в сградата на общината, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица имат право да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинска администрация – Ботевград.
9748
106. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен ПУП – план за регулация за
УПИ ХVІ-6086 от кв. 570 и УПИ V-6086 от кв.
571 и план за застрояване на новообразувания
УПИ ХVІ-6086 с отреждане „За производственоскладови дейности“ от кв. 570 – промишлена зона
„Дълга лъка“ по плана на гр. Велико Търново.
Проектът е изложен в стая № 519 на общинската
администрация. На основание 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 общинската администрация.
9711
28. – Община Драгоман на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
9694
2. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Път III-822 Самоков – Ихтиман от км 1+950 до
км 35+575.49, землища на с. Живково и гр. Ихтиман, община Ихтиман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в Община Ихтиман и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
9931
28. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на външно
ел. захранване и водопровод за поземлен имот
107099, преминаващ през поземлени имоти 000030
и 000057 – полски пътища – общинска собственост, 000029 – път І клас, всички в землището
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на с. Копринка. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11, на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9912
29. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 и 3 ЗУТ съобщава, че е изработено изменение на план за регулация и застрояване на
квартали 386 и 386а – източно разширение по
плана на гр. Казанлък, и промяна на план за
улична регулация между квартали 386 и 386а. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 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.
9913
6. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени ПУП – парцеларни планове за външно захранване с ел.
енергия и вода на ПИ № 000216 и ПИ № 00145,
м. Ливадите, з-ще с. Сливница, община Кресна,
собственост на „Пастир“ – ЕООД, Кресна, със
седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул.
Крива ливада 6, по нотариален акт № 34, том ІІ,
рег. № 1711, дело 216/2010 г., вписване в Службата
по вписванията – гр. Сандански, вх. рег. № 1443,
акт № 183, том 5, дело № 1013/2010 г. както
следва: І. Изработен проект за ПУП, допуснат
със Заповед № 1547 от 23.11.2010 г. на кмета на
община Кресна – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за обект: „Външен ел.
провод, кабел НН за захранване с ел. енергия
на ПИ № 000145, м. Ливадите, з-ще с. Сливница,
отреден за животновъдна ферма с капацитет 500
бр. овце“. Трасето на кабел НН ще преминава
подземно през следните поземлени имоти съгласно
Заповед № 1524 от 19.11.2010 г. на кмета на община
Кресна за право на прокарване по чл. 193, ал. 4
ЗУТ: 1. ПИ № 000497 – полски път на община
Кресна с дължина на правото на прокарване
от 100 м и площ с ограничения в ползването
400 м 2 . 2. ПИ № 000490 – републикански път
ІІІ-1082 – „Рибник – Вълково – Кресна“ – 13 м
с хоризонтално сондиране, кабелът преминава
вляво на пътя. От км 26,470 до км 26,760 кабелът
преминава в петата на насипа на пътя до полски път ПИ № 000586. 3. ПИ № 000586 – полски
път на община Кресна, с дължина на правото
на прокарване от 65 м и площ с ограничения в
ползването 260 м 2 . ІІ. Изработен проект за ПУП,
допуснат със Заповед № 1546 от 23.11.2010 г. на
кмета на община Кресна – парцеларен план за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Външен ел. провод кабел НН за захранване с
ел. енергия на ПИ № 000216, м. Ливадите, з-ще
с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с
капацитет 1000 бр. овце“. Трасето на кабел НН
ще преминава подземно през следните поземлени
имоти съгласно Заповед № 1524 от 19.11.2010 г. на
кмета на община Кресна за право на прокарване по
чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000490, представляващ
републикански път ІІІ-1082 – „Рибник – Вълко-
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во – Кресна“ – 13 м, с хоризонтално сондиране,
кабелът преминава вляво на пътя. От км 26,470
до км 26,760 кабелът преминава в петата на
насипа на пътя до полски път ПИ № 000586. 2.
ПИ № 000586 – полски път на община Кресна
с дължина на правото на прокарване от 230 м
и площ с ограничения в ползването 920 м 2 . ІІІ.
Изработен проект за ПУП, допуснат със Заповед
№ 1519 от 18.11.2010 г. на кмета на община Кресна – парцеларен план за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно водоснабдяване
за ПИ № 000216, м. Ливадите, з-ще с. Сливница,
отреден за животновъдна ферма с капацитет
1000 бр. овце“. Трасето на външен водопровод ще
преминава подземно през следните поземлени
имоти съгласно Заповед № 1512 от 16.11.2010 г. на
кмета на община Кресна за право на прокарване
по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000586 – полски
път на община Кресна с дължина на правото
на прокарване 212 м и площ с ограничения в
ползването 848 м 2 . ІV. Изработен проект за ПУП,
допуснат със Заповед № 1518 от 18.11.2010 г. на
кмета на община Кресна – парцеларен план за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Външно водоснабдяване за ПИ № 000145, м.
Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 500 бр. овце“. Трасето
на външен водопровод ще преминава подземно
през следните поземлени имоти съгласно Заповед
№ 1512 от 16.11.2010 г. за право на прокарване
по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000497 – полски
път на община Кресна с дължина на правото на
прокарване 100 м и площ с ограничения в ползването 400 м 2 . В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението по
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите за ПУП – Пп до общинска
администрация гр. Кресна.
9914
27. – Общинската служба по земеделие –
гр. Криводол, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ уведомява заявителите за обезщетяване
със земеделски земи в община Криводол, област
Враца, че е изготвен и одобрен от министъра на
земеделието и храните план за обезщетяване,
който заедно с обявлението, обнародвано в „Държавен вестник“, ще бъде изложен в Общинската
служба по земеделие.
Планът засяга следните райони:
Землище с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, с номера
001024, 001025, 001026, 001027, 001028, 001029,
001030, 039002, 039003, 039004, 039005, 039006,
039007, 039008, 039009, 039010, 039011, 039012, 039013,
039014, 039015, 039016, 039017, 039018, 039019, 039020,
039021, 041007, 041008, 041009, 041010, 041011, 041012,
041013, 041014, 041015, 041016, 041017, 041018, 041019,
041020, 041021, 041022, 041023, 041024, 041025, 041026,
041027, 041028, 041029, 041030, 041031, 041032, 041033,
041034, 092001, 092002, 092003, 092004, 092005,
092006, 092007, 092008, 092009, 092010, 092011,
092012, 092013, 092014, 093001, 093002, 093003,
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093004, 094001, 094002, 094003, 094004, 094005,
094006, 094007, 094008, 094009, 094010, 094011,
094012, 094013, 094014, 095001, 095002.
Землище с. Ракево, ЕКАТТЕ 61933, с номера
031017, 031018, 031019, 031020, 031021, 031022,
031023, 031024, 031025, 031026, 031027, 031028,
031029, 031030, 035019, 035039, 038020, 038021,
038022, 038023, 038024, 038025, 038026, 038027,
038028, 038029, 038030, 038031, 038032, 038033,
038034, 038035, 039014, 039015, 048006, 065006,
065008, 065011, 065012, 065025, 065026, 065028,
065029, 065049, 065064, 065065, 065066, 065067,
066055, 066056, 066057, 066058, 066059, 068009,
072027, 072028, 079004, 079006, 079007, 079008,
079009, 079010, 079011, 079012, 079013, 079014,
079015, 079016, 079017, 079018, 079019, 079020,
079021, 079022, 079023, 079024, 079025, 079026,
079027, 079028, 079029, 079030, 079031, 079032,
082020, 093003, 096015, 098021, 098024, 098025,
098026, 099007, 099032, 099036, 101018, 105011,
105012, 118001, 118002, 118003.
Землище с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, с номера
034004, 034005, 034009, 034017, 034018, 034019,
072012, 072015, 072018, 072026, 072029, 072033,
072034, 072035, 072036, 072037, 073002, 073003,
073004, 073005, 073006, 073007, 073008, 073009,
073010, 073011, 073012, 073013, 073014, 073015,
073016, 073017, 073018, 073019, 073020, 073021,
090009, 090010, 090011, 090012, 090013, 090014,
090015, 090016, 090017, 142004, 142007, 142008, 142009,
142010, 142011, 142012, 142013, 142014, 142015, 142016,
142017, 142018, 142019, 142020, 142021.
Землище с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, с
номера
020079, 020080, 020081, 034005, 034006, 034007,
034008, 034009, 034010, 034011, 036020, 036021,
036022, 036023, 050073, 050074, 050075, 050076,
050077, 050078.
Землище с. Главаци, ЕКАТТЕ 15014, с номера
010026, 010027, 026038, 026039, 026040, 028043,
028044, 039010, 039011, 039012, 050002, 050003,
050004, 051002, 051003, 051004, 051005, 051006, 051007,
051008, 051009, 051010, 051011, 051012, 051013, 051014,
051015, 051016, 051017, 051018, 051019, 092001, 092002,
092003, 092004, 092005, 092006, 092007, 092008,
092009, 092010, 092011, 093001, 093002, 093003,
093004, 093005, 093006, 093007, 093008, 093009,
093010, 093011, 093012, 094001, 094002, 094003.
Землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, с номера
034022, 034023, 034024, 034025, 036034, 036035,
036036, 036037, 055014, 055015, 055016, 055017, 055018,
055019, 055020, 055021, 055022, 055023, 055024, 055025,
055026, 055027, 055027, 055029, 055030, 055031, 055032,
055033, 055034, 055035, 055036, 055037, 055038, 055039,
055040, 055041, 055042, 058045, 058046.
Землище с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, с номера
004007, 004008, 004009, 004010, 004011, 004012,
004013, 004014, 004015, 004016, 004017, 004018,
004019, 020016, 020017, 020018, 020019, 021059,
021060, 021061, 021062, 021063, 031023, 066002,
066003, 066004, 066005, 075018, 075019, 075020,
075021, 075022, 075023, 075024, 075025, 075026,
075027, 075028, 096034, 096035, 096036, 117001,
117002, 117003, 117004, 117005, 118001, 118002, 118003,
118004, 119001, 119002, 119003, 119004, 120001,
120002, 120003, 120004, 121001, 121002, 121003,
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121004, 121005, 121006, 122001, 122002, 124001,
124002, 124003, 124004, 124005, 124006, 124007,
124008, 125001, 125002, 125003, 125004, 125005.
Землище с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, с номера
008020, 008022, 008024, 008025, 008026, 034020,
034021, 034022, 034023, 042001, 043026, 043027,
043028, 043029, 043030, 048023, 064031, 066047,
067016, 074020, 074021, 076007, 077007, 077008,
079029, 079030, 108001, 108002, 108003, 108004,
108005, 108006, 108007, 108008, 108009, 108010,
108011, 108012, 108013, 108014, 108015, 108016,
108017, 108018, 108019, 108020, 108021, 108022,
108023, 109001, 109002, 109003, 109004, 109005,
109006, 109007, 109008, 109009, 109010, 109011,
109012, 109013.
Землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, с номера
010019, 010020, 010026, 010027, 015053, 015054,
015055, 015056, 017041, 017042.
Землище с. Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, с номера
017043, 017044, 017060, 017061, 017062, 017063,
017064, 017065, 017066, 017067, 017068, 017069, 017070,
017071, 017072, 017073, 024056, 024057, 041049, 041050,
041051, 041052, 041053, 041054, 041055, 041056, 043012,
043013, 043014, 043015, 043016, 043017, 043018, 043019,
043020, 043021, 072059, 072060, 072061.
Землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, с номера
000106, 158007, 158008, 158009, 158010, 158011,
161007, 161008, 161009, 161010, 161011, 161012, 161013,
161014, 161015, 161016, 161017, 161018, 161019, 161020,
170002, 170003, 170004, 170005, 170006, 170007,
170008, 171002, 171003, 171004, 171005, 171006, 171007,
171008, 171009, 171010, 171011, 171012, 171013, 171014,
171015, 171016, 171017, 171018, 171019, 171020, 171021,
171022, 171023, 171024, 171025, 171026, 171027, 171028,
171029, 171030, 171031, 171032, 171033, 171034, 183024,
183025, 183026, 183027, 183028, 183029, 183030, 183031,
183032, 183033, 183034, 183035, 183036, 183037, 183038,
183039, 183040, 183041, 183042, 183043, 183044,
183045, 183046, 183047, 183048, 183049, 183050,
183051, 183052, 183053, 183054, 183055, 183056,
183057, 183058, 183059, 183060, 183061.
На основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ планът
не подлежи за обжалване.
9749
16. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – Кабел 20 kV от ВЛ
20 kV „Пъдарево“ до БКТП (нов) в имот № 000206
КВС на с. Полско Пъдарево, община Нова Загора,
който преминава през поземлени имоти 000206,
000210, 000193, 075001, 076006, 075002 и 075003 в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9915
863. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на водопровод за захранване,
имот 010001, местност Миндол в землището на
с. Лозеница. Трасето преминава през имоти: улица
с о.т.1-о.т.12 от уличната мрежа на с. Лозеница,
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имот № 000106 – полски път, имот № 042016 – пасище, мера, местност Широка поляна в землището
на с. Лозеница. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 5. 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.
9712
25. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на трасе
на подземни електропроводи 20 kV за нуждите
на фотоволтаични централи в поземлени имоти
с идентификатори 47980.20.230 и 47980.20.231,
местност Кору Тунджа, землище с. Мечкарево,
община Сливен, преминаващ през поземлени
имоти с идентификатори 47980.10.300, 47980.20.227,
47980.20.203, 47980.39.128 и 47980.40.1 в землище
с. Мечкарево, община Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9713

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от „Булгарреклама – Инвест“ – ООД,
Варна, чрез представляващата Скарлет Ангелова Ташева срещу Решение № 1732-13/17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен
ПУП – ПУР СО „Ален мак“, в частта за имот с
идентификатор 10135.2515.975. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 2873/2010 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
9666
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от Желязко Тодоров Тодоров
срещу Решение № 1732-13 по протокол № 17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 по протокол № 18 от 13.11.2009 г., и двете на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ в частта относно УПИ ІІІ-550.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 2330/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
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решение на Общинския съвет – гр. Варна, както
и за присъединяване към подадената от Желязко
Тодоров Тодоров жалба.
9669
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Димитър Георгиев Аврамов, Тома
Стефанов Желински и Георги Василев Петров на
Решение № 4-39 по протокол № 4 от 21.12.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Бяла, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ на зона за вилен и курортен отдих
„Чайка“, в частта по отношение на ПИ 4018. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3343/2009 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
решение на Общинския съвет – гр. Бяла, както
и за присъединяване към подадената от Димитър
Георгиев Аврамов, Тома Стефанов Желински и
Георги Василев Петров жалби.
9687
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Тодор Илиев Дичев от Варна срещу Решение № 1732-13 /17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
СО „Ален мак“, в частта за имот 2141, кв. 64.
Заинтересуваните лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 2887/2010 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
9729
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Петър Вангелов Кехайов на Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г. по протокол № 21
от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с който е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“ – Варна, в частта по отношение на ПИ
№ 34. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2274/2010
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на обжалваното решение на Общинския
съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Петър Вангелов Кехайов жалба.
9918
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 2313/2010 по описа на ІІІ отделение, ХХVІ
състав, по жаба на „ВМ Къмпани“ – ООД, срещу
Решение № 17 от 13.10.2009 г. и Решение № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Вар
на, за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ален
мак“ – Варна (ДВ, бр. 13 от 2010 г.), в частта относно имот № 2077. Заинтересованите лица имат
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право да подадат заявление за конституиране като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – гр. Варна, което следва да
съдържа: за българските граждани – трите имена
и адрес, телефон, факс и електронен адрес (ако
има такъв); три имена, личен номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв); фирмата на търговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български
език, седалището, последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице.
9919
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Маргарита Григорова Иванова и
Иван Симеонов Иванов на Решение № 2134-8
от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровецюг“ – Варна, относно ПИ № 131. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 2273/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Маргарита Григорова Иванова и
Иван Симеонов Иванов жалба.
9920
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от „Кабакум – ММ“ – ЕООД, представлявано
от Мертгюн Кенан Йълмаз, на Решение № 17 от
13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ – Варна, в частта
по отношение на ПИ № ХІ-3444. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2642/2010 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна,
както и за присъединяване към подадената от
„Кабакум – ММ“ – ЕООД, жалба.
9921
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Иво Йосифов Артименко на Решение
№ 1732-13 по протокол № 17 от 13 и 14.10.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, прието повторно с Решене № 1809-2 по протокол № 18 от
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13.11.2009 г. на същия орган, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Ален мак“, в частта, засягаща УПИ II-2730, 2731, кв. 22 по плана на СО
„Ален мак“. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2769/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Иво Йосифов Артименко жалба.
9922
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Диманка Стефанова Валева от Варна
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ в частта за УПИ № ХХХ-3127,
кв. 60. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2594/2010
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
9725
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Неделчо Иванов Тянков против
Заповед № Г-35 от 30.03.1993 г. на кмета на община Варна, с която е одобрено изменението на
ЗРП на 9-и м.р. на гр. Варна в частта относно
УПИ ХVІІІ-15,17, кв. 194 по плана на гр. Варна.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници
по адм.д. № 1112/2010 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед на кмета на община Варна,
както и за присъединяване към подадената от
Неделчо Иванов Тянков жалба.
9726
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Мара Христова Радева от Варна
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР СО
„Ален мак“ в частта за имот 401. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 2318/2010 в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в ДВ,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
9727
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Милен Иванов Петков от Варна
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
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съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ в частта за имот 1282. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конструирането им като
ответници по адм.д. № 2891/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
9728
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Малена Илиева Раева от Варна
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ в частта за имот 3636, кв. 86.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2881/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
9730
Административният съд – Сливен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 283/2010 по описа на съда с предмет
на оспорване Решение № 975 от 12.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, с което се одобрява
проектът за подробен устройствен план – план за
регулация на с. Ичера, община Сливен, в частта
относно регулацията за имоти № 414, 138 и 142 в
кв. 25 и имоти № 144 и 137 в кв. 22 по плана на
с. Ичера, община Сливен. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление до Административния
съд – Сливен, в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорването, за да бъдат конституирани като
ответници в производството. Заявлението до съда
следва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
9667
Административният съд – София-град, V троен
състав, съобщава, че е образувано административно дело № 5843/2010, насрочено за 07.01.2011 г.
от 9 ч. по жалба на „Тара мод“ – ЕООД, София,
ЕТ „Атон – Ангел Петков“, Димитровград, ЕТ
„Пу хана – Мари я Маринова“, Софи я, „Тайм
2004“ – ЕООД, София, ЕТ „Елбоса – Богдан
Алексиев“, София, ЕТ „Дани – Даниела Танева“,
София, ЕТ „Джуджа – Татяна Колева“, София,
ЕТ „Кам – Кам – Красимир Маринов“, София,
ЕТ „Мейдит 2 Траян Иванов“, София, ЕТ „Стоян Иванов“, София, ЕТ „Гергана Стефанова
Стоянова – Кармен“, София, ЕТ „Бети – Емине
Делибалтова“, София, и ЕТ „Дипи – Димитър
Христосков“, София, срещу чл. 9, ал. 1, 2 и 3
от Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община (приета с
Решение № 24 от протокол № 4 от 20.12.2007 г.,
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изм. и доп. с Решение № 1 по протокол № 29
от 15.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 83 по
протокол № 59 от 25.02.2010 г.).
9668
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав, призовава Стоимен Цветанов
Метков, с неизвестен по делото адрес, да се яви в
съда на 07.02.2011 г. в 9,30 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 4220/2010, образувано по жалба
на Борислава Трайкова Борисова, срещу заповед
№ РД-18-19 от 29.03.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Заинтересуваната страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
9688
Ловешкият окръжен съд призовава Мария
Динкова Гаджанова с последен адрес Пловдив, ул.
Димитър Талев 144, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.01.2011 г. в 10,30 ч.
като въззиваема страна по гр.д. (В) № 253/2010,
заведено от Христо Г. Събчев. Страната да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9923
Окръжният съд – Монтана, е образувал гр. д.
№ 137/2010 за иск с правно основание чл. 240 ЗЗД
от Цветан Миленов Панков срещу ответника
Десислав Асенов Йорданов с последен известен
адрес Монтана, ул. Никола Вапцаров 44, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с нея и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9724
Врачанският районен съд, 4 гр. състав, призовава Карлос Марио Алварез Лопез, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.01.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 4707/2010, заведено от
Анелия Мариянова Антонова-Алварез от Враца,
по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9671
Горнооряховският районен съд, ХІ състав,
призовава Бюлент Чимен-Славчев, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 11.01.2011 г. в 10 ч. като
ответник по гр.д. № 2586/2010 г., заведено от Анитеа Алексеева Славчева, за развод. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 41, ал. 2 ГПК.
9916
Новозагорският районен съд, граж данска
колегия, ІV състав, призовава Сергиос Андреас
Сергиу, гражданин на Кралство Великобритания,
без адресна регистрация в Република България, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.02.2011 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 1011/2010 г., заведено от Добринка Динкова Желева, по чл. 123
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9917
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5165/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Атланта комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Лазурен
бряг 10А, с предмет на дейност: ресторантьорство,
търговия с хранителни стоки и хотелиерство,
търговия със строителни материали, инструменти
и стоки, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лизингови сделки, складови сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, замяна и/или отдаване
под наем, ремонтни и строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Анна Николова Николова.
7089
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5146/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Здравец – 50“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 20, ет. 17, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Здравка Димитрова Маргарова.
7090
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5162/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ексито“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Величков 69, ет. 3, с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
експлоатация, продажба и даване под наем на
машини за напитки, производство и търговия
със селскостопанска продукция, хотелиерски и
туроператорски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки и такива по
търговско представителство и посредничество,
хотелиерство, ресторантьорство, сделки по внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, консултантски
услуги, транспортни услуги, автотенекеджийски
услуги, ремонтна дейност, преработка и оползотворяване на вторични суровини и производните им,
конструиране и изработка на машини и апарати,
покупко-продажба, отдаване под наем и ремонт
на недви ж ими имоти, ст роително-ремонтна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Христо
Дончев Желязков.
7091
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5150/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Уилям
Донован“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки
по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки по предоставяне
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на строително-монтажни услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Уилям
Патрик Донован.
7092
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5164/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Стромат“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Средец, ул.
Тодор Николов 25, с предмет на дейност: търговия със строителни материали, инструменти
и стоки и превоз на същите, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и лизингови сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, замяна и/или
отдаване под наем, ремонтни и строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки, сделки
с интелектуална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стоян Илчев Кънев.
7093
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5153/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Шик М 68“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Юрий Венелин 8, с предмет на дейност: фризьорски, козметични услуги и обучение, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милен
Иванов Буналов.
7094
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5163/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Илиеви груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, кв. Долно Езерово,
ул. Кавакли 9, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, ск ладови сделки, лизинг,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, експлоатация на заведения за хранене и
развлечения, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-ремонтни и
строително-монтажни дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Ангелина Петкова Илиева.
7095
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5152/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ехоли – Б.К.“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Созопол,
ул. Ропотамо 23, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Божидар
Вълчев Киряков.
7096
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 5094/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ситово
Соларенерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Михаил Герджиков 7,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки,
производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
транспортни сделки в страната и в чужбина,
сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, добив и търговия на алтернативна енергия,
изграждане на фотоволтаични и вятърни паркове.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Волфганг Петер Хинц.
7097
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 4996/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пи Ен Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Карлово 24, ет. 1 , ап. 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
издателски, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, логистика, строителство, ремонтни услуги, покупка, обзавеждане и
продажба на недвижими имоти, туроператорски,
агентски, рекламни и информационни услуги,
придобиване, използване и трансфер на права
върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и
всякакви обекти на интелектуалната собственост,
продажаба на едро и дребно с разкриване на
магазинна мрежа, търговско представителство
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и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, външнотърговски
сделки, консултантски услуги, като тези, за които
се изисква специално разрешение или са обект
на специално регулиране, се извършват след
снабдяване с такова или при сътветното спазване
на нормативните разпоредби. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Нели
Пенева Желева.
7098
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 4890/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Медитеран“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственвик на капитала Васос Андреу.
7099
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 5109/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Трудмед“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Александър Стамболийски 60, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: разкриване на служби по
трудова медицина при спазване на специалните
изисквания на Наредба № 14 от 7.08.1998 г. на
Службите за трудова медицина, обучение на членовете на комитетите по условия на труд (КУТ),
неконвенционални методи за профилактика, диагностика и лечение, маркетингови, лизингови,
комисионни, туристически сделки, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство и
посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната или в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни или предоставяне на други
услуги, издателска и печатарска дейност, сделки
с интелектуална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Никола Хараламбев Ананощев.
7100
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 4901/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мая 95“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Сунгурларе,
ул. Аврора 29, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ангел
Щерев Йорданов.
7101
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 4900/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „БТ – ЛМ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Сунгурларе,
ул. Изгрев 51, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки, всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Али Юсеинов
Дормушев.
7102
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5160/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Протехника Евент Бургас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Климент Охридски 1, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия с професионална озвучителна и
осветителна техника, както и отдаването є под
наем, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Петко
Христов Мърмъров и Атанас Димитров Димитров
заедно и поотделно.
7103
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5159/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Балкан – инвест груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Тутракан 3, ет. 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки и услуги, лизинг, търговско
представителство и посредничество, внос и износ,
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
територията на страната и в чужбина, складови
и лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, туроператорство, турагентство, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, пректиране, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Игор Валентинович Кириллов.
7104
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 5107/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Слънчев дом
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Чайка,
к/с Бахами, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
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под наем, вътрешно- и външнотърговски сделки, консигнационни, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, бартер, маркетинг,
реекспорт, сделки с интелектуална собственост,
таксиметрови услуги, превози в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламни,
информационни и програмни услуги, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Румен Младенов Хаджиев.
7113
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 4421/2007 вписва промени за „Диализа
Етропал – Бургас“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Лорис Карекин Мануелян;
вписва като съдружник Карен Лорис Мануелян;
вписва като управител Златина Георгиева Миринчева; вписва нов дружествен договор.
7114
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1526/2005 вписва промени
за „Бургстрой – инвест“ – ООД: допълва предмета на дейност с: „организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, счетоводни, данъчни и финансови
консултации“; вписва нов дружествен договор.
7115
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 318/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Денис – Якуб Исмаил“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Джемиле Осман Исмаил и я вписва
като едноличен търговец с фирма „Денис – Джемиле Исмаил“ – с. Черноморец.
7116
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 204/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кавадо – Калинка Добрева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Кавадо“ – ООД, Бургас.
7117
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 185/2004 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Даниела Мутлова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Фармация – ВДД“ – ЕООД, с. Равда.
7118
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 1086/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Линк – 2002 – Тодорка Теркиева“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Линк – 2005“ – ЕООД, Бургас.
7119
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 501/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Небесина – Станка Карнобатлиева“
като съвкупност от права, задължения и фак-
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тически отношения на Христо Димов Василев
и го вписва като едноличен търговец с фирма
„Небесина – Христо Василев“, Бургас.
7120
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IX.2007 г.
по ф.д. № 3799/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ай Пи груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 56,
вх. 2, ет. 7, с предмет на дейност: консултантски
услуги по мениджмънт на дружества, маркетинг
и развитие на дистрибуторски и фирмени мрежи,
управление на развиващи се компании, външно- и
вътрешнотърговска дейност, комисионни сделки,
посредническа дейност, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителите Иван Иванов
Ангелов и Свилен Димитров Терзиев заедно и
поотделно.
7121
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 4418/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Зада“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Несебър, ул. Иван Вазов 23, хотел
„Несебър Палас“, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски,
туроператорски и турагентски сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски
сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 6000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Хасан Калауи Зада заедно и поотделно.
7122
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 4484/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Никол 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бул. Константин Величков 55, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, изграждане и експлоатация на магазинна мрежа, битови услуги за населението,
консултантски, експертни и маркетингови проучвания и услуги, обмяна на валута и заложна
дейност – след получаване на съответните лицензии, транспортна дейност – превоз на пътници и
товари, изграждане, поддържане, използване на
кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и
други услуги – след издаване на индивидуални
лицензии, всякаква друга дейност, разрешена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Магдалена Николаева Иванович.
7123
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 3887/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антъни
7777“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Поморие, ул. Цар Самуил 13, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Анастасия
Димитрова Куркучева.
7124
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г.
по ф.д. № 3888/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Танев строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Поп Сава Катрафилов 1, вх. Б, ет. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговски сделки,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
туроператорски, след получаване на съответния
лиценз, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Таньо Петков Танев.
7125
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 3890/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дженифър
Франсис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Несебър, ул. Мена 14, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната или в чужбина, производство на
стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето
на други услуги, комисионна, консигнационна,
спедиционна, складова, лизингова и друга дейност
на търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, както и други
подобни дейности, консултантски услуги, експертна дейност в сферата на недвижимите имоти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество и представителство при покупко-продажба и отдаване
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на недвижими имоти под наем, управление и
поддръжка на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Дженифър
Франсис Пиърс.
7126
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ІХ.2007 г. по ф. д. № 03891/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кредитинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 21, вх. 4, ет. 8,
и с предмет на дейност: консултантска дейност,
счетоводни и финансови услуги, посредничество,
представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни сделки, покупки, проучване, проектиране и
строителство на жилищни и промишлени сгради,
строителни и ремонтни дейности, обзавеждане
на недвижими имоти, продажба на недвижими
имоти, управление и развитие на недвижимо
имущество, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, хотелиерска, туристическа,
маркетингова и рекламна дейност, вътрешнои външнотърговска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Огнян
Пенчев Грънчаров.
7127
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1973/2006 вписва промени
за „Диализа Етропал Бета“ – ЕООД: заличава
като управител Лорис Карекин Мануелян; вписва
като управител Златина Георгиева Миринчева;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Златина Георгиева Миринчева и
прокуриста Албена Тотева Стоянова заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
7128
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.Х ІІ.20 07 г. по ф. д. № 05104/20 07 вписва
дружество с ограничена отговорност „Найс къмюникейшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Васил Левски 43, ет. 5, и
с предмет на дейност: връзки с обществеността,
медийни консултации, реклама, предоставяне
на услуги в сферата на електронните комуникации, издателска дейност, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, международна търговия, комисионна, складова, лизингова дейност, спедиторска
и консултантска дейност, транспортна дейност,
рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, проектиране, строителство и
обзавеждане на промишлени и жилищни сгради,
покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква
друга разрешена от закона дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Наталия
Николова Николова.
7129
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05091/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дорс – Еко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. М,
ет. 3, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
превоз на пътници, стоки и товари; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки
с интелектуална собственост; магазинерство и
ресторантьорство; туристически, хотелиерски,
туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж, обзавеждане и търговия
с недвижими имоти; лизинг. Дружеството е с
капитала 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Яна
Христова Среброва.
7130
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05090/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Колорит РМ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 39, вх. Б, ет. 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ; търговско
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина; валутни сделки; складови сделки,
лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг и други услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала на
Красимир Трендафилов Менашки.
7131
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05095/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Венита“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 44А, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
транспортна дейност със собствен и нает транспорт, складова и спедиционна дейност, експорт,
импорт и реекспорт, маркетингова, лизингова,
туристическа и рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Венцислава Благоева Атанасова.
7132
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05114/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Прим инвест груп 06“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Трети март 66, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
лизинг, консултантски услуги, строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал 6000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Георги Иванов Георгиев.
7133
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05069/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ракич“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Априлов 16, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност:
рекламно представяне в аналогови и дигитални
медии, покупка на едро и дребно на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска и
турагентска дейност, предоставяне транспортни,
хотелиерски, туристически, информационни и
други незабранени от закона услуги, сделки с
интелектуална собственост, обмяна на валута,
ресторантьорство, екстериорно и интериорно
строителство, извършване на строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Драган Ракич.
7134
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05081/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ропла“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Баня, ул.
Илинден 8, и с предмет на дейност: търговия и
доставка на електронни продукти и компоненти
и всякакви други стоки, търговско представителство и посредничество, външнотърговски
сделки, рекламни, информационни, програмни,
консултантски, проектантски услуги и маркетинг,
вътрешен и международен транспорт, складови
сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Марк
Робърт Плант.
7135
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.Х ІІ.20 07 г. по ф. д. № 05076/20 07 вписва
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дру жество с ог раничена отговорност „Нова
стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 21, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност
и туристическо агентиране и други услуги, които
по своя предмет и обем изискват да се водят
по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Петър
Младенов Киков.
7136
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 2450/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дипам – Стоянка Димитрова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Дипам“ – ООД, Бургас.
7137
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 1506/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Индивидуална практика за
първична стоматологична помощ – д-р Радослав
Радославов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Групова практика за
първична помощ по дентална медицина – РИЧ
дентал“ – ООД, Бургас.
7138
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 1531/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Индивидуална практика за
първична помощ – Дентолукс 2000 – д-р Иван
Чачевски“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Групова практика
за първична помощ по дентална медицина – РИЧ
дентал“ – ООД, Бургас.
7139
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05077/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хермес – Рускова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Юрий Венелин
18, вх. Г, ет. 5, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, други сделки и услуги,
за чието извършване няма изрична нормативна
забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Янка Методиева Рускова.
7140
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05073/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Василико“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Алекси Нейчев 20, ет. 1, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
външнотърговски сделки, внос – износ на всякакъв вид стоки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски, сервизни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Димитров Тодоров.
7141
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05072/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перла – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 70,
вх. В, ет. 7, ап. 45, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционни, складови, комисионни и превозни
сделки, вкл. таксиметрови превози, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност,
консултантски и счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стойка Енева Йовчева.
7142
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05071/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мадс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Иван Вазов 4, и с предмет на дейност: търговия
на дребно и едро в страната и в чужбина с всички
разрешени стоки във всички разрешени форми,
внос, вътрешно- и външнотърговска дейност
(класически тип, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции), търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
строителна дейност, придобиване и отчуждаване
на недвижими имоти, производство на стоки с
битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, рекламни,
информационни и други услуги, всякаква друга
дейност, разрешена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Андонова Славова.
7143
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05068/2007 вписва еднолично дружеството с ограничена отговорност
„Блу систъм – 60“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33, вх. Г,
ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и/или чужбина, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, спедиция,
сделки по обслужване на кораби (стифадоринг),
агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерство,
внос и търговия с употребявани автомобили,
транспортни услуги, търговия с нефтопродукти,
строителство и ремонт на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти в страната
и в чужбина, производство и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христин
Ленков Паспалев.
7144
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05070/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Чифлигарова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 17, вх. 4, ет. 1, ап. 7, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с облекло, чанти, бельо,
козметика и аксесоари, консултантски и дистрибуторски услуги, външнотърговски сделки,
комисионни, спедиционни, превозни, лизингови
и складови сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, туроператорски и туристически
агентски услуги, предоставяне на допълнителни
туристически услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Йорданка Руменова Чифлигарова.
7145
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 05084/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мелисса инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 29, ет. 1, и с предмет на
дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, управление и
развитие на недвижимо имущество, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
импресарски сделки, консултантски сделки в
сферата на инвестициите и др. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георгиос Пендзикис.
7146
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Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 3595/2001
за политическа партия „Рома“, както следва:
вписва промяна в наименованието на партията:
„Европейска сигурност и интеграция“ (ЕСИ);
вписва промяна в адреса на управление: София,
ж.к. Люлин, бл. 908, вх. Б, ет. 1; вписва промяна в устава на политическата партия, приета с
решение на Шестия извънреден конгрес на партията от 23.06.2010 г., което е неразделна част
от настоящото решение; вписва нов Национален
съвет в състав от 11 членове: Тома Янков Томов,
Тома Алексиев Иванов, Христо Димитров Асенов, Младен Миленов Маринов, Живко Милчев
Димитров, Анелия Кирилова Иванова, Даниела
Димитрова Иванова, Гинка Христова Атанасова,
Запрян Трифонов Христов, Трайко Асенов Панев
и Павел Петков Кировски. Представителство: на
основание чл. 10, ал. 3 от устава ПП „Европейска сигурност и интеграция“ се представлява от
председателя Тома Янков Томов.
9932

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански тенис професионален регистър“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.01.2011 г. в 10 ч. в София,
район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Родопски
извор 40, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет и освобождаване от длъжност
и отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението; 2. обсъждане на предложението
и вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението и обявяването му в ликвидация;
3. назначаване на ликвидатор; 4. определяне на
срок за ликвидация на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 11 ч. същия ден.
9926
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Ритмика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 19.01.2011 г. в 13 ч. в
София на адреса на управление в ж.к. Манастирски
ливади, к.с. Жоди, бл. 5, ет. 6, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. промяна на вида на дейността от
частна полза в извършване на общественополезна
дейност; 2. приемане на нов устав на сдружението.
Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на
управление в София, ж.к. Манастирски ливади,
к.с. Жоди, бл. 5, ет. 6, ап. 1. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 15 ч.
9682
20. – Управителният съвет на сдружение
„Гребен клуб Електрон“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на клуба на 21.01.2011 г. в 18 ч. в сградата на
ПУ – София, Спортен комплекс „Октомври“,
зала № 319, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на клуба за дейността от
2002 до 2010 г.; проект за решение – ОС приема
отчета на управителния съвет на клуба за дейността от 2002 до 2010 г.; 2. финансов отчет за
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дейността на управителния съвет на клуба от
2002 до 2010 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет за дейността на управителния
съвет на клуба от 2002 до 2010 г.; 3. финансов
разчет за дейността на клуба за 2011 г.; проект
за решение – ОС приема финансовия разчет
за дейността на клуба за 2011 г.; 4. вземане на
решение за промяна на седалището на клуба;
проект за решение – ОС приема предложението
на управителния съвет на клуба за смяна на
седалището от Техникум по микропроцесорна
техника, гр. Правец, община Правец, на София,
с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 83А; 5. освобождаване на членовете на управителния съвет
на клуба; проект за решение – ОС освобождава
членовете на управителния съвет на клуба; 6.
избор на нови членове на управителния съвет на
клуба; проект за решение – управителният съвет
предлага на общото събрание да бъдат избрани
като членове на управителния съвет Валентин Тодоров Андреев, Янко Иванов Янев, Иван Стоянов
Иванов, Борислав Василев Трайков и Теодор Иванов Андреев; 7. разни. Регистрацията за участие
на делегатите ще започне в 18 ч. на 21.01.2011 г.
пред залата. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място, при същия
дневен ред и условия за провеждане и участие.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на клуба след 2.12.2010 г.
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в Техникума по
микропроцесорна техника, гр. Правец.
9680
Софийският градски съд с определение от
17.11.2010 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружение „Театър
Сириус“ на 25.01.2011 г. в 16 ч. в София, бул. Цар
Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. избор
на нов управител на сдружението по смисъла на
чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ; 2. определяне на обема на
представителната власт; 3. определяне мандат на
управителя; 4. други.
9681
12. – Управителният съвет на сдружение
„Елисавета Кларк и Пенка Касабова“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на 25.01.2011 г. в 17 ч.
в София, ул. Мизия 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на председателя; 2. приемане
на нови членове; 3. избор на управителен съвет
и председател; 4. разни.
9716
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Корпоративна социална отговорност – България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
25.01.2011 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Тракия
35, ет. 5, офис 12, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на УС и на сдружението за
периода от регистрацията до момента; проект
за решение – ОС на членовете на сдружението
приема отчета за дейността на УС и на сдружението за периода от учредяването до момента и
освобождава от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
на Димитрина Константинова Христева като член
на управителния съвет на сдружението и от от-
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говорност за периода на заемане на длъжността;
проект за решение – ОС на членовете на сдружението освобождава Димитрина Константинова
Христева от длъжност член на управителния съвет
на сдружението и от отговорност за периода на
заемане на длъжността; 3. избор на Маргарита
Костова Рангелова за член на управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
на членовете на сдружението избира Маргарита
Костова Рангелова за член на управителния съвет на сдружението; 4. преизбиране на Евдокия
Тодорова Цветичова и Валя Николчова Чилова за
членове на управителния съвет на сдружението с
нов 3-годишен мандат; проект за решение – ОС
на членовете на сдружението преизбира Евдокия
Тодорова Цветичова и Валя Николчова Чилова за
членове на управителния съвет на сдружението
с нов 3-годишен мандат; 5. разни. Регистрацията
на членовете започва в 10 ч. на обявеното за
заседанието място. Представителите на членовете – юридически лица, се легитимират с лични
карти, писмени пълномощни с нотариална заверка
на подписите (ако не са законни представители)
за представителство на общото събрание от съответния компетентен орган на юридическото
лице и удостоверение за актуално състояние на
юридическото лице, издадено не по-рано от 6
месеца преди датата на събранието. В случай че
до обявения час липсва необходимият кворум,
заседанието на общото събрание се отлага за
11 ч. и се провежда при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
9714
11. – Управителният съвет на Българския
енергиен форум – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
сдружението на 26.01.2011 г. в 16 ч. в сградата
на Научно-техническите съюзи, ул. Раковски
108, заседателна зала № 305, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2010 г.; 2. приемане на отчет на
контролната комисия за 2010 г.; 3. приемане на
бюджет и план за дейността на сдружението
през 2011 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се разпуска и
се свиква повторно в 17 ч.
9722
128. – Управителният съвет на БФ „Модерен
петобой“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно о т чет но общо събрание на
27.01.2011 г. в 11 ч. в залата на МФВС, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БФМП през 2010 г.; 2. приемане на наредбата за
провеждане на държавните първенства за 2011 г.;
3. приемане на проектобюджет на федерацията за
2011 г. и план за дейност на БФМП през 2011 г.;
4. промени в устава на БФМП; 5. разни.
9924
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за здраве
и фитнес“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.01.2011 г. в 11 ч. на адрес: София, район
„Оборище“, бул. Янко Сакъзов 78, при следния
дневен ред: 1. приемане на стратегия за развитие
и основни насоки на сдружението; 2. приемане
на програма за дейността и оправомощаване
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на управителния съвет при кандидатстване по
програми и проекти; 3. приемане на решение за
размера на членския внос; 4. прием на нови членове
в сдружението; 5. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9744
17. – Управителният съвет на Национална
асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно
събрание на асоциацията на 05.02.2011 г. в 10,30 ч.
в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална
асоциация „ХоРеКа“ за 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2010 г.; 4. приемане на
бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2011 г.; 5. съвместни
участия в предстоящи изложения; 6. предложения за приемане на нови членове; 7. общи и
оперативни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
9717
40. – Съвет ът на директорите на „ А гролукс“ – АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 28.01.2011 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството във Варна, ул. Братя
Миладинови 47, при следния дневен ред: 1. отчитане дейността на дружеството за периода от
2005 до 31.12.2009 г.; 2. приемане на баланса и
годишния счетоводен отчет за 2005, 2006, 2007,
2008 и 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за 2005,
2006, 2007, 2008 и 2009 г.; 4. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.02.2011 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9676
14. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.01.2011 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.;
2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на бюджета за 2011 г.; 4. избор на нов състав на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9674
10. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на 29 и 30.01.2011 г.
в 10 ч. в залата на Окръжния съд – Видин, при
следния дневен ред: 1. разглежда отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2. разглежда
доклада на контролния съвет; 3. разглежда отчета
на дисциплинарния съд; 4. приема бюджета на
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съвета на колегията за следващата финансова
година; 5. избира делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни.
9723
10. – Управителният съвет на Хандбален
к луб „ Локомотив“, Каспичан, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 9.02.2011 г. в 18 ч. в залата на Пенсионерски
клуб в Каспичан, ул. Мадарски конник 56, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ХК
„Локомотив“ за 2005 – 2010 г.; 2. избор на председател, управителен съвет и контролна комисия; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
9925
26. – Управителният съвет на Регионално младежко сдружение „Кърджали за теб“, Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 26.01.2011 г. в 18,30 ч.
в Кърджали, актова зала на СОУ „П.Р. Славейков“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
РМС „Кърджали за теб“ за периода 2009/2010 г.;
2. промени в устава на РМС „Кърджали за теб“;
3. решение за смяна на председателя на РМС
„Кърджали за теб“ с друг член на управителния
съвет на РМС „Кърджали за теб“; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9675
10. – Управителният съвет на сдружение „Шалом – Кюстендил“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.01.2011 г. в 17 ч. в
клуба на ул. Любен Каравелов 3 при следния
дневен ред: 1. освобождаване и избор на нови
членове на УС; 2. приемане допълнения и изменения на устава; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9678
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за социална адаптация“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.01.2011 г. в 10 ч. в
Перник, ул. Първи май, бл. 12, ап. 72, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
предложение за решение – ОС приема решение за
промени в устава на сдружението; 2. промени в
управителния съвет на сдружението; предложение
за решение – ОС приема решение за промени в
управителния съвет на сдружението; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Материалите за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението – Перник, ул. Първи май, бл. 12,
ап. 72, всеки работен ден от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9715
10. – Управителният съвет на СНЦ „Равновесие“, Русе, на основание чл. 21 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.02.2011 г. в
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17 ч. в Русе, ул. Поп Богомил 7, ет. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на СНЦ; 2. избор на ликвидатор; 3.
приемане на решение за срок на ликвидация; 4.
приемане на ГФО за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.; 5.
приемане на счетоводен баланс към 11.02.2011 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, един
час по-късно, при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
9691
12. – Управителният съвет на сдружение
„Шуменско училищно настоятелство“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на настоятелството на 24.01.2011 г.
в 16 ч. в залата на ЦДГ № 12 – Шумен, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените от УС кандидати за членове на
сдружението; 2. попълване на състава на органите за управление на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените кандидати
за членове на УС на сдружението; 3. обсъждане
на предложение от „Индустриален парк Шумен“ – АД, за закупуване на земеделски земи,
представляващи имот с № 83510.60.33, собственост
на Шуменско училищно настоятелство, при цена
3500 лв. за декар или на обща цена 1 598 681 лв.
и приемане на проект за решение; 4. освобождаване от отговорност на УС на сдружението за
действията му през отчетния период; проект за
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решение – ОС освобождава от отговорност УС
на сдружението за действията му през отчетния
период. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение в седалището на
дружеството: Шумен, ул. Добруджа 21, вх. 3, ап. 2.
Регистрацията на членовете започва в 15,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9679
25. – Управителният съвет на сдружение
„Национална асоциация Зелен свят“, с. Аврен,
община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
събрание на членовете си на 29.01.2011 г. в 13 ч.
в сградата на кметството на с. Аврен, община
Крумовград, област Кърджали, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност за
отчетния период; 2. финансов отчет за отчетния
период; 3. освобождаване на управителния съвет
на сдружението; 4. освобождаване на членове на
сдружението; 5. избор на нови членове на сдружението; 6. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 7. избор на нов управителен
съвет и председател на управителния свет на
сдружението; 8. разни. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
9677

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

