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ЗАКОН

за възстановяване на надвнесен акциз за
употребявани автомобили
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или
въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари
2007 г. до 31 декември 2009 г. включително.
(2) Този закон не се прилага за случаите,
когато акцизът по ал. 1 е възстановен на
друго основание.
Лица, които имат право на възстановяване
Чл. 2. Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има
лице, което е:
1. внесло или въвело на територията на
страната употребяван автомобил през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г.
включително;
2. посочено като получател в митническата декларация за режим eдновременно
допускане за свободно обращение и крайна
употреба или като данъчно задължено лице в
акцизната декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм.,
ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите
и данъчните складове;
3. внесло дължимия акциз.
Понятия
Чл. 3. По смисъла на този закон:
1. „Надвнесен акциз“ е разликата между
внесения акциз за употребяван автомобил и
размера на акциза за нов автомобил със съща-

та мощност на двигателя, определен по реда
на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
от Закона за акцизите и данъчните складове.
2. „Употребяван автомобил“ е автомобил,
за който към датата на внасяне, съответно
към датата на подаване на акцизна декларация
по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
от Закона за акцизите и данъчните складове,
не са налице условията за нов автомобил по
реда на чл. 4, т. 16 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
от Закона за акцизите и данъчните складове.
Лихви
Чл. 4. За надвнесения акциз се дължи
законна лихва.
Компетентност
Чл. 5. (1) Актовете по този закон се издават от началника на компетентната митница.
(2) Компетентна митница относно производствата по този закон е митницата, където
е бил внесен акцизът.
Отклонение от облагане
Чл. 6. При установени случаи на неправомерно внесени или въведени на територията
на страната употребявани автомобили за
периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември
2009 г. включително размерът на дължимия
акциз се определя като за нов автомобил по
реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
от Закона за акцизите и данъчните складове.
Г л а в а

в т о р а

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Подаване на искане
Чл. 7. (1) Възстановяване на надвнесен акциз се извършва по писмено искане на лицето
по чл. 2 по образец съгласно приложението.
(2) Искането по ал. 1 се подава от лицето
по чл. 2 или от упълномощено от него лице
в компетентната митница в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. митническа декларация, акцизна декларация по чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
от Закона за акцизите и данъчните складове
или друг документ, установяващ задължение
за акциз – оригинал или заверено копие от
компетентната митница;
2. копие от платежен документ, доказващ
внасянето на акциза.
Действия на митническите органи
Чл. 8. (1) При установяване на нередовност
на искането по чл. 7 компетентният орган
със съобщение указва на лицето да отстрани
допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението.
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(2) Когато нередовностите не са отстранени
в указания от компетентния орган срок, искането се връща на лицето и производството се
прекратява с решение на компетентния орган.
(3) В 30-дневен срок от постъпване на
искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на компетентната митница издава решение за цялостно
или частично възстановяване на надвнесения
акциз или мотивиран отказ.
(4) Непроизнасянето в срок по искането
за възстановяване на акциз се смята за мълчалив отказ.
(5) Решението по ал. 3 се връчва на лицето
в 7-дневен срок от датата на издаването му.
Прихващане и възстановяване на надвнесения
акциз
Чл. 9. (1) С решението по чл. 8, ал. 3
компетентният орган извършва прихващане
на надвнесения акциз с други, събирани от
Агенция „Митници“, изискуеми публични
задължения и възстановява остатъка, ако
има такъв.
(2) Подлежащият на възстановяване акциз
се възстановява заедно с лихвата по чл. 4 в
тридневен срок от датата на влизане в сила
на решението за възстановяване.
(3) Акцизът се възстановява по банковата
сметка на лицето, посочена в искането.
Възстановяване на данък върху добавената
стойност във връзка с възстановен акциз
Чл. 10. (1) За частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз,
лицето по чл. 2, регистрирано по Закона за
данък върху добавената стойност, което не е
ползвало данъчен кредит за начисления данък
по вноса или вътреобщностното придобиване,
отразява издаденото от митническите органи
и влязло в сила решение за възстановяване
или прихващане на акциз в дневника за покупките по чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за
данък върху добавената стойност.
(2) Лицето отразява влязлото в сила решение за възстановяване или прихващане
на акциз, издадено от митническите органи
в данъчния период, през който е влязло в
сила решението по ал. 1 или през един от
следващите 12 данъчни периода.
(3) За частта от данъка върху добавената
стойност, съответстваща на възстановения
или прихванат по този закон акциз, лицето
по чл. 2, регистрирано по Закона за данък
върху добавената стойност, което е ползвало
данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване, не отразява издаденото от
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митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз в отчетните
регистри по чл. 124 от Закона за данък върху
добавената стойност.
(4) Когато лицето по чл. 2 е нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената
стойност или е регистрирано на основание
чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност, то упражнява
правото си на възстановяване на недължимо
платения данък върху добавената стойност
съгласно влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз, издадено
от митническите органи, по реда на чл. 128
и следващите от Данъчно-осиг у рителни я
процесуален кодекс, ако лицето не е ползвало
данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното
придобиване.
(5) В случаите по ал. 4 за лицето не възниква
право на приспадане на данъчен кредит по
чл. 74 и 76 от Закона за данък върху добавената
стойност за размера на недължимо платения
данък върху добавената стойност, определен
от митническите органи с влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на
акциз. В тези случаи решението се посочва в
описа на наличните активи по чл. 74 и 76 от
Закона за данък върху добавената стойност
със знак минус.
(6) Когато за последваща доставка на внесени или придобити при условията на вътреобщностно придобиване стоки лицето по чл. 2
е приложило специалния ред за облагане на
маржа на цената по глава седемнадесета от
Закона за данък върху добавената стойност,
не се извършва корекция на данъчната основа
на тази доставка във връзка с издаденото от
митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз.
(7) За употребявани автомобили по § 51
от преходните и заключителните разпоредби
на Правилника за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за
данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 6
от 2010 г.), за които акцизът по този закон е
възстановен преди датата на последващата
им доставка, лицата по чл. 2 не упражняват
право на приспадане на данъчен кредит по
§ 51, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Правилника за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 6 от 2010 г.) за частта от данъка върху
добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз.
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ОБЖАЛВАНЕ
Обжалване по административен ред
Чл. 11. (1) Решението по чл. 8, ал. 2 може
да се обжалва изцяло или в отделни негови
части пред директора на Агенция „Митници“
в 14-дневен срок от връчването му.
(2) Мълчаливият отказ може да се обжалва
в 30-дневен срок от изтичането на срока, в
който компетентният орган е бил длъжен да
се произнесе.
(3) Жалбата се подава чрез компетентния
орган, който се е произнесъл, съответно който
е трябвало да се произнесе.
(4) В 7-дневен срок от получаването на
жалбата органът, чрез който е подадена, е
длъжен да комплектува преписката и да я
изпрати на директора на Агенция „Митници“.
Съдържание на жалбата
Чл. 12. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. наименованието (фирмата или името) на
жалбоподателя, съответно на пълномощника,
ако се подава от пълномощник, и адреса за
кореспондеция;
2. посочване на акта, против който се
подава;
3. в какво се състои искането;
4. подпис на подателя.
(2) Към жалбата се прилагат:
1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
2. писмени доказателства.
Разглеждане на жалбата
Чл. 13. (1) Когато жалбата е просрочена,
се оставя без разглеждане от компетентния
да я разгледа орган и производството се прекратява с решение.
(2) В случаите на нередовност по чл. 12,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 решаващият орган със съобщение указва на жалбоподателя да отстрани
допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок,
производството се прекратява с решение на
компетентния да я разгледа орган.
(3) Решението на административния орган
по жалбата се връчва на жалбоподателя в
7-дневен срок от издаването му.
(4) Решението по ал. 1 и 2 може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред
административния съд по местонахождението
на решаващия орган.
Произнасяне
Чл. 14. (1) Директорът на Агенция „Митници“ се произнася с мотивирано решение в
45-дневен срок от постъпването на жалбата
по чл. 11, съответно от отст ран яване на
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нередовностите. Непроизнасянето в срок се
смята за потвърждение изцяло на решението
в обжалваната част.
(2) Директорът на Агенция „Митници“
може да потвърди, да измени или да отмени
изцяло или частично обжалваното решение.
(3) Решението на директора на Агенция
„Митници“ се връчва на жалбоподателя в
7-дневен срок от издаването му.
Обжалване по съдебен ред
Чл. 15. (1) В случаите, когато решението
по чл. 8, ал. 3 е потвърдено от директора
на Агенция „Митници“, същото може да се
обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му по
реда и в сроковете, определени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(2) При непроизнасяне в срока по чл. 14,
ал. 1 решението по чл. 8, ал. 2 може да се
обжалва по реда на ал. 1 в 30-дневен срок от
изтичането на срока за произнасяне.
(3) За неуредените случаи на съдебно обжалване се прилага Данъчно-осигурителният
процесуален кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За неуредените в този закон случаи се
прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение
към чл. 7, ал. 1
Вх. № ........................
Дата ........................г.

ДО
НАЧАЛНИК А НА
МИТНИЦА ……………………

И С К А Н Е
1. От ............................................................................
ЕГН...............................................................................
ЕИК по Булстат ...........................................................
Адрес за кореспонденция ………………………...............
........................................................................................
Телефон: ……………………… Факс: ..................……………
Е-mail ………………………
Интернет страница:.............................………………….…
2. Представляван(а) от ............................................
.......................................................................................
(попълва се в случаите, при които искането се подава чрез упълномощено лице)

ЕГН................................................................................
ЕИК по Булстат ...........................................................
Адрес за кореспонденция ………………………...............
........................................................................................
Телефон: ……………………… Факс: ..................……………
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Е-mail ……………………………………………………………………………

УКАЗ № 327

Интернет страница:.............................………………….…

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

3. Лице за контакти: ................................................
........................................................................................
Длъжност: ...................................................................
........................................................................................
Телефон: ......................... Мобилен: .......................
Факс: .............................................................................
Е-mail: ..........................................................................
Интернет страница ....................................................
Моля на основание чл. 2 от Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани
автомобили (ЗВНАУА) да ми бъде възстановен
надвесеният акциз заедно със законната лихва.
Съгласно изискванията на чл. 7 от ЗВНАУА
предоставям следната информация и прилагам
следните документи:
1. Описание на автомобила, за който се иска
възстановяване на акциз
Марка …………………………………………………………………
Модел …………………………………………………………………
Мощност на двигателя.....……………………………………
Дата на първа регистрация....………………………………
2. Номер и дата на митническата декларация
или номер и дата на акцизната декларация по
чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
......………………………………………………………….........……………
3. Размер на платения акциз ............................
4. Банкова сметка на лицето, по която да
бъдат преведени подлежащите на възстановяване
суми: IBAN ………...................……….....…… BIC………………
.…………..............................................................................
при ТБ..................................., гр. ................................
5. Митническа декларация/Акцизна декларация
оригинал
заверено копие
(Вярното се отбелязва с Х.)
6. Друг документ, установяващ задължение
за акциз ........................................................................
7. Платежен док у мент №……………………….….,
доказващ внасянето на акциза – копие.
8. Заверено копие на пълномощно
(Прилага се в случаите, при които искането се
подава от упълномощено лице.)
Дата:
Подпис: …….....…………………..
(име и фамилия)
10075

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от
ХLI Народно събрание на 1 декември 2010 г.
Издаден в София на 7 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г.,
бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84
и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.,
бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36
и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70
и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. туристически данък;“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс или от съдебни изпълнители по реда
на Гражданския процесуален кодекс.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато в нормативен акт е предвидено изискване
за представяне на удостоверение по чл. 87,
ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, за задължения за данъци и такси по
този закон се представя удостоверение само за
задълженията за данъци и такси към общината
по постоянен адрес, съответно седалище, на
задълженото лице.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Компетентен орган за отсрочване и
разсрочване на местни данъци в размер до
100 000 лв. и при условие, че отсрочването
или разсрочването се иска до една година
от датата на издаване на разрешението, е
кметът на общината, а в останалите случаи
е общинският съвет.“
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§ 3. В чл. 6, ал. 1 буква „з“ се отменя.
§ 4. В чл. 9а ал. 5 се изменя така:
„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси
над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една
година, се издава от кмета след решение на
общинския съвет.“
§ 5. Член 9б се изменя така:
„Чл. 9б. Установяването, обезпечаването и
събирането на местните такси по този закон
се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5.“
§ 6. В чл. 10 ал. 4 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За имот – държавна или общинска
собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва
и отчетната стойност и други обстоятелства,
имащи значение за определянето на данъка.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 9. Член 17 се отменя.
§ 10. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) Националната агенция за приходите
по електронен път предоставя на общинската
администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите
с регистрирани фискални устройства.“
§ 11. В чл. 22 думите „2,5 на хиляда“ се
заменят с „4,5 на хиляда“.
§ 12. В чл. 23 думите „чл. 14, ал. 1 и 3 и
чл. 17, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 1 и 4“.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се
плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври
на годината, за която е дължим.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
§ 14. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 8 числото „150“ се заменя с „250“.
2. В ал. 12 думите „шейни в размер от 50
до 150 лв.“ се заменят с „шейни и превозни
средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата в размер от 30 до 150 лв.“.
§ 15. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Данъкът върху превозните средства се
плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на
годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година
се прави отстъпка 5 на сто.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Заплащането на данъка се удостоверява
с представяне на издаден или заверен от общината документ.“
§ 16. В чл. 61м, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен
труд през цялата данъчна година два или три
вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36
от приложение № 4, заплащат патентния данък
само за тази дейност, за която определеният
данък e с най-висок размер; за извършване
на повече от три дейности облекчението не
се прилага;“.
§ 17. В глава втора се създава раздел VІІ:
„Раздел VІІ
Туристически данък
Чл. 61р. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата,
предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход
на бюджета на общината по местонахождение
на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация
по образец до 30 януари на всяка година за
облагане с туристически данък за предходната
календарна година.
Чл. 61с. (1) Общинският съвет определя с
наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка
в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка
нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон
и местата за настаняване.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи
по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от
данъчно задължените лица до 15-о число на
месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за
календарната година е по-малък от 30 на сто
от данъка, определен при пълен капацитет
за средството за подслон или мястото за
настаняване, разликата се внася от данъчно
задълженото лице в приход на бюджета на
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общината по местонахождение на средството
за подслон или мястото за настаняване до 1
март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал. 1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2
за календарната година.
Чл. 61т. Приходите от туристическия данък
се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2
от Закона за туризма.“
§ 18. В чл. 66, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията
по чл. 71а и 71е от Закона за управление на
отпадъците;“.
§ 19. В глава трета раздел ІV „Туристическа
такса“ се отменя.
§ 20. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 100 до 1000 лв.“ се
заменят с „от 500 до 3000 лв.“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата „декларира“ се добавя „неверни“.
§ 21. В чл. 128 се създава ал. 5:
„(5) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени
при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от
10 до 50 лв. За наложената глоба се издава
фиш, който съдържа данни за самоличността
на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените
разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати
доброволно глобата. Ако нарушителят оспори
нарушението или откаже да плати глобата, за
нарушението се съставя акт за установяване
на административното нарушение.“
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 34:
„34. „Нощувки“ са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по
смисъла на Закона за туризма.“
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§ 23. В чл. 3 от приложение № 2 „Норми
за данъчна оценка на недвижимите имоти“
се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя с
„искане“.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думата „молбата“ се
заменя с „искането“;
б) изречение второ се изменя така:
„Когато се иска издаване на удостоверение
за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага констативен
протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3
месеца преди датата на искането.“
§ 24. В приложение № 4, към глава втора,
раздел VІ, т. 21 след думата „видеокасети“ се
добавя „или записи на електронен носител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти
за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в
този срок не са определени нови размери, за
2011 г. се прилага размерът на данъка върху
недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.
(2) Общинският съвет определя такса за
битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато
общинският съвет не е взел решение, с което
се определя размерът на таксата за битови
отпадъци, от всеки длъжник се събира такса
в размер на абсолютната стойност от пред
ходната година.
§ 26. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до
31 януари 2011 г.
(2) Размерът на дължимия туристически
данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя,
както следва:
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 не се
подава за предоставените нощувки през 2010 г.
§ 27. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за
настаняване, в срок два месеца от влизането
в сила на този закон предоставят писмена
декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване пред категоризиращия орган по
чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма вписва
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данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до
31 март 2011 г.
§ 28. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г. и бр. 15 и 94 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 107, ал. 3 изречение трето се изменя така:
„Акт може да се издаде и служебно при
установяване на несъответствие между декларираните данни и данните, получени от трети
лица и организации, след като е изчерпан
редът по чл. 103, както и когато не е подадена
декларация или задължението не е платено в
срок и не е извършена ревизия.“
2. В чл. 264 ал. 2 се изменя така:
„(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва
след представяне на издаден или заверен от
общината документ за платен данък върху
превозното средство по Закона за местните
данъци и такси, както и писмена декларация
от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други
задължения за данъци, мита, задължителни
осигурителни вноски или други публични
задължения, свързани с моторното превозно
средство.“
§ 29. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56
от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39
от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и
80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19 и
82 от 2009 г. и бр. 15 и 50 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 10а, ал. 5, т. 2 думите „туристическата такса“ се заменят с „туристическия
данък“.
2. В чл. 16, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. туристическия данък, определен по
реда на Закона за местните данъци и такси;“.
3. В чл. 49 ал. 4 се отменя.
4. В чл. 53, ал. 1, т. 7 думите „чл. 49, ал. 1,
3 и 4“ се заменят с „чл. 49, ал. 1 и 3“.
5. В чл. 64в, ал. 1 и ал. 2, т. 4 думите „чл. 49,
ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 49, ал. 3“.
§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на § 8, 9, 12 и § 20, т. 2,
които влизат в сила от 1 юли 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10074

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 330
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2011 г., приет от ХLI Народно
събрание на 30 ноември 2010 г.
Издаден в София на 9 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
8 243 719,1 хил. лв., както следва:
П О К А З АТ Е Л И

Сума (в
хил. лв.)

1

2

І . П Р И Х О Д И И Т РА Н С Ф Е РИ – ВСИЧКО
8 243 719,1
1. Осигурителни приходи

6 523 461,4

1.1. Осигурителни вноски

4 042 687,7

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното
обществено осигуряване
2 363 630,6
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)
1 418 185,0
1.1.3. Вноски от самонаети лица
(самоосигуряващи се лица)

223 402,1

1.1.4. Главница по ревизионни актове
за начет в приход на държавното
обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

10 620,0

1.1.5. Приходи от професионалните
пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7
от Кодекса за социално осигуряване
и §��������������������������������
 �������������������������������
4, ал.�������������������������
 ������������������������
4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване

26 850,0

1.2. Трансфери от републиканския
бюджет в размер 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за календарната година
2 480 773,7
2. Неданъчни приходи

25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

20 450,0
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ДЪРЖАВЕН
1

2

2.2.1. Лихви по ревизионни актове
за начет в приход на държавното
обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

9 195,0

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни
актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след
31 декември 2005 г.

4 000,0

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи

238,5

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

(796,6)

4. Получени трансфери от централния
бюджет за държавното обществено
осигуряване

305 199,4

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския
бюджет за покриване на недостига
от средства
1 390 301,3

(2) Приема консолидирания бюджет на
д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не по
ра зход и т е и т ра нс ф ери т е на о бща с у ма
8 240 706,8 хил. лв., както следва:
І . РА З Х О Д И
РИ – ВСИЧКО

И

Т РА Н С Ф Е-

8 240 706,8

1. Разходи

8 233 556,8

1.1. Пенсии

7 078 423,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
6 669 842,7
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

302 191,7

1.1.3. Пенсии по международни
спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)

46 388,7

1.2. Социални помощи и обезщетения 1 070 911,9
1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

82 703,9

1.3.1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 526,7

1.3.3. Задължителни осигурителни
вноски от работодатели

8 022,6

1.3.4. Издръжка
1.3.5. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности

19 946,3

90,5

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

1.5. Разходи за лихви

397,4

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от
международни организации и институции (Световната банка)

396,4

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за
Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2,
буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и
чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4
от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 012,3

ФИНАНСИРАНЕ

(3 012,3)

Погашения по заеми от Световната
банка – № 4081 от Международната
банка за възстановяване и развитие (-)

(3 012,3)

Наличност в края на периода

-

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща
сума 5 563 906,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 563 906,3

1. Осигурителни приходи

5 563 356,3

1.1. Осигурителни вноски

3 082 582,6

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

1 733 178,4

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 111 114,3

1.1.3. Вноски от самонаети лица
(самоосигуряващи се лица)
1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното
обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

200 819,9

10 620,0

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

26 850,0

1.2. Трансфери от републиканския
бюджет в размер 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за календарната година

2 480 773,7

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

550,0

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
6 729 571,0 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

6 729 571,0

1. Разходи

6 729 571,0

1.1. Пенсии

6 728 952,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 625 018,7

1.1.3. Пенсии по международни
спогодби
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС и други финансови услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

122 596,9

1. Осигурителни приходи

122 596,9

1.1. Осигурителни вноски

122 596,9

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното
обществено осигуряване

122 596,9

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите
и трансферите на обща сума 56 994,4 хил. лв.,
както следва:

52 644,4

60 000,0

1.1. Пенсии

45 121,1

43 933,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

44 824,0

618,4

(1 165 664,7)

304 349,4

304 349,4

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

304 360,7

1. Разходи

304 360,7

1.1. Пенсии

304 349,4

1.1.2. Пенсии за сметка на репуб
ликанския бюджет

302 191,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

56 994,4

(2) Приема разходи и т рансфери (субс и д и и , в н о с к и) м е ж д у р е п у б л и к а н с к и я
бюд жет и бюд жета на фон д „Пенсии, не
свързани с т рудова дейност“ на обща су ма
304 360,7 х ил. лв., как то следва:

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС)

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
122 596,9 хил. лв., както следва:

1. Разходи

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 304 349,4 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

(11,3)

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
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(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

1.1.5. Приходи от професионалните
пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7
от Кодекса за социално осигуряване
и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса
за социално осигуряване

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

ВЕСТНИК

2 157,7
11,3

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС)

297,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

7 523,3

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално
осигуряване

350,0

2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4
от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

65 602,5

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 656 660,6 хил. лв.,
както следва:
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ДЪРЖАВЕН

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

656 660,6

1. Осигурителни приходи

656 660,6

1.1 Осигурителни вноски

656 660,6

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното
обществено осигуряване

395 146,8

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

238 931,6

1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

22 582,2

(2) Приема бюджета на фонд „Общо забол яване и майчинст во“ по разходи те и
трансферите на обща сума 736 835,6 хил. лв.,
както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

736 835,6

1. Разходи

734 035,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

734 035,6

2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване

2 800,0

(80 175,0)

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 181 147,6 хил. лв., както следва:

С Т Р. 1 1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(147 575,7)

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 1 415 058,3 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2. Неданъчни приходи

1 415 058,3
25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

20 450,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове
за начет в приход на държавното
обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

9 195,0

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от
Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

4 000,0

2.2.3. Други глоби, санкции и
неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи
2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския
бюджет за покриване на недостига
от средства

238,5
(796,6)

1 390 301,3

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 84 221,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

181 147,6

1. Осигурителни приходи

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

84 221,8

180 847,6

1. Разходи

84 221,8

1.1. Осигурителни вноски

180 847,6

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното
обществено осигуряване

1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

82 703,9

112 708,5

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

68 139,1

1.3.1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 526,7

1.3.3. Задължителни осигурителни
вноски от работодатели

8 022,6

4. Получени трансфери от централния
бюджет за държавното обществено
осигуряване

300,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
328 723,3 хил. лв., както следва:

1.3.4. Издръжка
1.3.5. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности

19 946,3

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

328 723,3

1. Разходи

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

328 723,3

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

328 723,3

1.5. Разходи за лихви

90,5

397,4

С Т Р.

12

1.5.1. Разходи за лихви по заеми
от международни организации и
институции (Световната банка)
1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

ДЪРЖАВЕН

396,4
1,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване
и развитие
Наличност в края на периода

1 330 836,5
(1 330 836,5)

(3 012,3)
1 327 824,2

Чл. 8. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2011 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2009 г., както и за започналите дейност през
2010 и 2011 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване,
за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осиг у ряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, се взема предвид
доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст – 136,08 лв.
Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.
Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на
паричното обезщетение за отглеждане на
малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за
социално осигуряване – 240 лв.
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Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности съгласно приложение
№ 2. Осигурителната вноска е за сметка на
осигурителя.
Чл. 13. При временен недостиг на средства
във фондовете на държавното обществено
осигуряване могат да се ползват временни
безлихвени заеми от централния бюджет
или от други сметки и фондове със социално
предназначение до размера на едномесечните
осигурителни разходи. Заемите са отпускат
с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) За 2011 г. се определя максимален размер
на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2
и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1,
т. 4 от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Надзорният съвет по предложение на
управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на републиканския бюджет и за
разходите, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета му.
§ 2. За 2011 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците
от ревизионните актове за начет за периоди
преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход
на фонд „Пенсии“, а по ревизионните актове
за начет, съставени от НОИ след 31 декември
2005 г. – като приход на бюджета на НОИ.
Сумите по лихвите от ревизионните актове
за начет постъпват като приход на бюджета
на НОИ.
§ 3. За 2011 г. за вся ко дейс т ви т ел но
наето лице по програмите за подкрепа на
майчинството от фонд „Общо заболяване
и майчинство“ се превеждат необходимите
средства в размер на паричното обезщетение
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за отглеждане на малко дете, определено по
реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите се превеждат като трансфер
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика до 10-о число на месеца,
следващ съответното тримесечие.
§ 4. (1) Дължимите вноски за Учителския
пенсионен фонд се внасят чрез банковите
сметки за събиране на осигурителните вноски
за държавното обществено осигуряване на
Националната агенция за приходите.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат периодично по съответната сметка в Българската
народна банка.
§ 5. За 2011 г. пенсиите не се осъвременяват
по реда на чл. 100 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 6. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2011 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик
на капитала е Националният осигурителен
институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност
от министъра на здравеопазването за дейности
по рехабилитация, както и лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения, които извършват
дейности по рехабилитация.
§ 7. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4а, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. 17,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата,
родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория
труд – 20,8 на сто;
2. 12,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата,
родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория
труд – 15,8 на сто;“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „шестнадесет на сто“ се
заменят със „17,8 на сто“, а думите „19 на сто“
се заменят с „20,8 на сто“;
бб) в т. 2 думите „единадесет на сто“ се
заменят с „12,8 на сто“, а думите „14 на сто“
се заменят с „15,8 на сто“;
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
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„2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година
за самоосигуряващите се лица, определен
съобразно облагаемия им доход за дейността
като самоосигуряващо се лице;“
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1, в изречение първо
думите „по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8“ се заменят
с „по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9“, а в изречение
второ думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“ се
заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска
за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1
януари 1960 г., се разпределя, както следва:
а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице,
а за самоосигуряващото се лице – 17,8 на сто;
б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а
когато лицето работи при условията на І и ІІ
категория труд – 12,9 на сто;“
вв) точка 9 се изменя така:
„9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска
за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31
декември 1959 г., се разпределя, както следва:
а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице,
а за самоосигуряващото се лице – 12,8 на сто;
б) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а
когато лицето работи при условията на І и ІІ
категория труд – 10,1 на сто.“
3. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите
„12 календарни месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.
4. В чл. 54б, ал. 1 думите „9 календарни
месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.
5. В § 22о от преходните и заключителните
разпоредби:
а) в текста преди т. 1 думите „31 декември
2010 г.“ се заменят с „31 декември 2011 г.“;
б) точки 2 и 3 се отменят.
§ 8. В 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.) в § 19к от преходните и
заключителните разпоредби думите „31 декември 2010 г.“ се заменят с „31 декември 2011 г.“
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на
Националния осигурителен институт.
§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии – 2011 г.
По
Икореден номиночески
мер
дейности
(ном.
А31)

Икономически
дейности (код
по НКИД )

Наименование на икономическа дейност

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство

Ръко- Спе- Техни- Помоводи- циа- ци и щен
тели листи при- адмиложни нисспеци- траали- тивен
сти персонал

Персонал,
зает с
услуга
за населението,
търговията и
охраната

Квалифицирани
работници в
селското,
горското,
ловното и
рибното
стопанство

Квалифицирани
работници
и
сродни на
тях
занаятчии

Машинни
оператори
и
монтажници

Професии,
неизиск
ващи
специална
квалификация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

652

466

412

400

336

370

392

457

284

655

466

412

400

336

370

411

457

283

1.

А

01, 03 без 1.49

2.

А

02

3.

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

920

715

665

460

310

240

430

480

307

4.

В

05

Добив на въглища

768

628

597

427

370

253

597

541

398

5.

В

06

Добив на нефт и природен газ

712

570

556

370

370

253

513

471

370

6.

В

07

754

626

554

398

344

253

549

474

356

7.

В

08,09

Добив на неметални материали и суровини;
Спомагателни дейности в добива

597

470

427

370

370

253

511

470

370

8.

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив
на глина и каолин

754

626

541

398

370

253

497

497

370

9.

C

10.1 без 10.12,
10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия;
Преработка и консервиране на риба и други
водни животни, без готови ястия

789

582

478

353

333

253

374

394

333

10.

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

929

718

581

433

348

348

370

475

348

11.

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци, без готови ястия

751

560

437

383

307

301

355

410

307

12.

C

10.4

Производство на растителни и животински
масла и мазнини

863

755

561

453

421

253

421

421

324

13.

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

956

629

506

348

321

253

348

396

307

14.

C

10.6

Производство на мелничарски продукти,
нишесте и нишестени продукти

972

871

739

391

338

253

480

581

338

15.

C

10.7 и 10.8 без
10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия;
Производство на други хранителни продукти

800

550

550

420

350

340

440

490

390

16.

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на
какао, шоколадови и захарни изделия

971

755

702

486

324

253

453

507

324

17.

C

10.9

Производство на готови храни за животни

929

803

697

528

338

253

539

517

338

18.

C

11 без 11.05,
11.06 и 11.07

Производство на напитки

748

582

499

307

307

253

307

394

307

19.

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

739

665

581

433

407

253

475

454

401

885

755

680

475

324

253

437

453

324

Горско стопанство

Добив на метални руди

20.

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

21.

C

12

Производство на тютюневи изделия

852

830

582

458

374

253

394

458

307

22.

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил,
без облекло

771

549

528

422

313

253

343

343

313

23.

C

14 без 14.3

Производство на облекло

620

450

430

330

320

255

330

325

320

24.

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

700

500

450

400

305

240

325

325

305
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

700

475

460

400

310

280

315

310

283

25.

C

15

Обработка на кожи; Производство на обувки
и други изделия от обработени кожи без
косъм

26.

C

16

Производство на дървен материал и изделия
от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали
за плетене

490

380

350

285

250

240

270

270

240

27.

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от
хартия и картон

700

500

420

330

280

240

400

330

260

28.

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика

415

374

353

307

307

253

333

307

307

29.

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1453

1079

852

623

727

253

789

797

458

30.

C

20

Производство на химични продукти

717

560

410

328

301

253

403

389

301

31.

C

21

Производство на лекарствени вещества и
продукти

717

560

410

328

301

253

403

389

301

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

506

355

335

314

301

253

355

314

301

33.

C

23

Производство на изделия от други неметални
минерални суровини

597

470

427

370

334

253

470

431

339

34.

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

697

475

433

317

275

253

422

422

296

35.

C

24.5

Леене на метали

670

440

420

300

240

240

370

390

240

36.

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

570

385

365

280

240

240

335

335

240

37.

C

26, 27

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
Производство на електрически съоръжения

634

528

454

317

264

253

412

401

253

38.

C

28 без 28.11;
25.4

Производство на машини и оборудване с
общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

700

460

410

300

240

240

410

410

240

39.

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без
авиационни, автомобилни и мотоциклетни

780

510

510

410

240

240

440

440

240

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета; Производство на превозни
средства, без автомобили

770

520

470

300

240

240

500

400

240

C

31

Производство на мебели

470

375

320

250

240

240

265

270

240

582

394

374

307

307

253

318

333

307

32.

40.
41.
42.

C

32 без 32.5,33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

43.

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски
инструменти и средства (дейности в зъботех
нически лаборатории)

750

520

330

260

240

240

240

240

260

44.

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на
електрическа енергия

840

680

630

360

315

240

525

490

315

45.

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи;
Тръбопроводен транспорт

1204

830

789

478

415

253

577

635

415

46.

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна
енергия

780

580

540

340

315

240

400

460

315

47.

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води;
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

633

576

518

374

345

288

432

374

316

48.

E

38 без 38.12 и
38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци;
Рециклиране на материали; Възстановяване и
други услуги по управление на отпадъци

685

415

403

307

307

253

365

333

307

49.

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и
обезвреждане на опасни отпадъци

840

690

630

490

470

240

525

490

480

50.

F

Строителство на сгради; Строителство на
41, 42 без 42.11
съоръжения; Специализирани строителни
и 42.22, 43
дейности

700

580

550

350

280

330

530

530

310

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

800

630

575

400

290

330

575

575

310

51.

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни писти

52.

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни
електрически и далекосъобщителни мрежи

570

480

450

315

300

240

340

380

300

G

45, 46, 47 без
46.46, 47.73,
47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили
и мотоциклети, техническо обслужване и
ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети

850

750

670

440

400

360

440

460

360

54.

G

46.46, 47.73,
47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки,
медицинска техника и апаратура; Търговия на
дребно с лекарства и други фармацевтични
стоки; Търговия на дребно с медицински и
ортопедични стоки

760

482

403

318

307

253

307

376

318

55.

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

800

720

550

410

380

240

450

450

320

56.

H

49.1, 49.2

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт

746

662

544

348

348

279

383

453

348

57.

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт;
Товарен автомобилен транспорт и услуги по
преместване

662

536

475

317

317

279

396

396

317

58.

H

50

Воден транспорт

793

724

619

393

348

279

401

446

348

59.

H

51

Въздушен транспорт

826

758

619

385

393

279

401

446

348

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

798

748

602

367

367

279

425

367

367

53.

60.

H

61.

H

53

Пощенски и куриерски дейности

420

390

350

320

300

240

330

320

300

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

768

673

577

442

442

253

482

482

384

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

1308

830

623

458

333

253

374

478

307

830

540

435

307

307

253

333

353

307

62.
63.

52

64.

J, L,
M, N

62, 63, 68, 69,
70, 71, 73, 74,
77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните
технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

65.

N

80

Дейности по охрана и разследване

647

453

375

285

285

240

311

311

285

66.

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

555

398

355

333

307

253

309

309

307

67.

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

410

307

307

307

307

253

307

307

307

68.

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

565

475

398

307

307

253

307

307

307

69.

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска
дейност

820

550

330

300

260

300

300

330

240

70.

Q

86,1

Дейност на болници

1100

780

540

400

340

360

400

400

320

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

314

307

307

307

307

253

307

307

307

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

543

374

307

307

307

253

326

307

307

446

364

321

307

307

253

364

321

307

738

519

384

307

307

253

355

318

307

0

755

486

0

0

0

0

0

0

550

470

420

345

330

320

340

350

270

71.

Q

72.

R

73.

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и
домакински вещи; Други персонални услуги;
ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО
РАБОТОДАТЕЛИ

74.

S, U

94,99

Дейности на организации с нестопанска цел;
Дейности на екстериториални организации и
служби

75.

S,U

9312

Дейност на професионални организации

76.

Централен кооперативен съюз
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ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно
работно време или непълен месец, се определя
пропорционално на законоустановеното работно
време, съответно на пълния брой на работните
дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания, съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания
се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия
брой заети лица по трудови правоотношения.
Определянето на групата професии се извършва
по структурата на Националната класификация
на професиите и длъжностите, утвърдена със
Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и
социалната политика от 12 юли 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или
повече икономически дейности, основната му
икономи ческа дейност се оп редел я от дейността, в която са заети най-голям брой лица,
работещи по трудово правоотношение. В този
случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности
на осигурителя. При равен брой работещи по
трудови правоотношения в отделните дейности
основната икономическа дейност на осигурителя
се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се
прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
счетоводството.

2

2

3

Производство на изделия от
каучук и пластмаси

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

28

Производство на машини и
оборудване с общо и специално
предназначение

1,1

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

50

Воден транспорт

1,1

08

Добив на неметални материали
и суровини

0,9

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

0,9

17

Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени
вещества и продукти

0,9

23

Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини

0,9

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

0,9

35

Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива

0,9

42

Строителство на съоръжения

0,9

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни
дейности

0,7

02

Горско стопанство

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни
продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

Осигурителна
вноска
(в %)

12

Производство на тютюневи
изделия

0,7

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,7

3

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,7

27

Производство на електрически
съоръжения

0,7

29

Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета

0,7

31

Производство на мебели

0,7

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ за 2011 г.

1

1

С Т Р. 1 7

22

Приложение № 2
към чл. 12

Код Наименование на икономическа
КИД
дейност КИД 2008
2008

ВЕСТНИК

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

С Т Р.
1

18

ДЪРЖАВЕН
2

3

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

38

Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на материали

0,7

39

Възстановяване и други услуги
по управление на отпадъци

41

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 98
2

3

82

Административни офис дейности и друго спомагателно
обслужване на стопанската
дейност

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

0,7

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

Строителство на сгради

0,7

88

0,5

43

Специализирани строителни
дейности

0,7

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

0,5

49

Сухопътен транспорт

0,7

96

Други персонални услуги

0,5

51

Въздушен транспорт

0,7

03

Рибно стопанство

0,4

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,7

14

Производство на облекло

0,4

26

Пощенски и куриерски дейности

0,7

Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,4

53
61

Далекосъобщения

0,7

47

0,4

77

Даване под наем и оперативен
лизинг

0,7

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

81

Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване

0,7

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

84

Държавно управление

0,7

59

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия
от обработени кожи без косъм

0,5

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

0,4

32

Производство, некласифицирано
другаде

0,5

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,5

63

Информационни услуги

0,4

64

Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

45

65

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване

0,4

46
58

Издателска дейност

0,5

66

Операции с недвижими имоти

0,5

70

Дейност на централни офиси;
консултантски дейности в областта на управлението

0,5

Спомагателни дейности във
финансовите услуги и застраховането

0,4

68

69

Юридически и счетоводни
дейности

0,4

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи

0,5

73

Рекламна дейност и проучване
на пазари

0,4

75

0,4

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

Ветеринарномедицинска дейност

80

0,4

74

Други професионални дейности

0,5

Дейности по охрана и разследване

85

Образование

0,4

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

91

Други дейности в областта на
културата

0,4

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности,
свързани с пътувания и резервации

0,5

92

Организиране на хазартни игри

0,4

93

Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и отдих

0,4
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1
94

2

3

Дейности на организации с не
стопанска цел

0,4

95

Ремонт на компютърна техника,
на лични и домакински вещи

0,4

97

Дейности на домакинства като
работодатели на домашен персонал

0,4

Недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление

0,4

Дейности на екстериториални
организации и служби

0,4

98

99

ВЕСТНИК
1

ПЛАН-СМЕТКА
на фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в хил.
лв.)

1

2
8 026,1

Вноски от работодатели за работници
и служители

0,0

– Вноски от работодатели за работници и служители за фонд „ГВРС“

0,0

Приходи и доходи от собственост
– приходи от лихви

7 850,8
7 850,8

Глоби, санкции и наказателни лихви

175,3

– глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви

175,3

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ

1 722,7

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и по служебни
правоотношения

25,4

– Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения

25,4

Други възнаграждения и плащания
за персонала

23,5

– Възнаграждения и плащания за
персонала по извънтрудови правоотношения

23,5

Осигурителни вноски от работодатели

245,5

– Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено
осигуряване (ДОО)

146,5

– Здравноосигурителни вноски от
работодатели

69,3

– Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

29,7

Издръжка
– учебни и научноизследователски
разходи и книги за библиотеките

2

– разходи за външни услуги

5,4

– командировки в страната

9,4

– представителни разходи

10,3

– канцеларски материали

2,0

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 395,8

– плащания от фонд „ГВРС“ на
гарантирани вземания на работници
и служители от предприятия в несъстоятелност

1 395,8

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ
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32,5
5,4

РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)
(І - ІІ + ІІІ)
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

6 303,4
-6 303,4

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни
предприятия – нето (+/-)
Депозити и средства по сметки – нето
(+/-)

-6 303,4

Депозити и сметки от предходния период (+) (§ 96-01 – 96-03)

20 612,1

Депозити и сметки в края на периода
(-) (§ 96-07 – 96-09)
-26 915,5
9935
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46,
76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31,
41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и
110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101
от 2009 г. и бр. 41, 42, 50, 59 и 62 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6а, ал. 3 думите „и диспансерите“
се заменят с „центровете за психично здраве,
комплексните онкологични центрове и центровете за кожно-венерически заболявания“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Държавната зд равна поли т ика на
територията на областта се осъществява и
организира от регионална здравна инспекция.“
2. В ал. 2��������������������������������
, ������������������������������
изречение второ думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят
с „регионалната здравна инспекция“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите „Регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с
„Регионалните здравни инспекции“.
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регионалната здравна инспекция
се ръководи и представлява от директор, който
се подпомага от заместник-директор.
(2) Директорът на регионалната здравна
инспекция заема длъжността въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда
от министъра на здравеопазването.
(3) Директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, призната медицинска специалност,
квалификация по здравен мениджмънт и три
години стаж след придобиване на специалността.
(4) Директорът на регионалната здравна
инспекция се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на
здравеопазването. Редът за провеждане на
атестацията се определя с правилника по
чл. 10, ал. 3.
(5) Министърът на здравеопазването може
да прекрати трудовото правоотношение на
директор на регионална здравна инспекция,
получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(6) Заместник-директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз
основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от директора на съответната
регионална здравна инспекция.
(7) Заместник-директор на регионална
здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, призната медицинска
специалност и с квалификация по здравен
мениджмънт.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и
здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и
контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана
профилактика на болестите;
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6. събиране, регистриране, обработване,
съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната
система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената
среда и на дейностите със значение за здравето
на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравнодемографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и
проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в
областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните
дейности при бедствия, аварии и катастрофи
и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.
(2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации проучват
потребностите от медицински и немедицински
специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя
на местата за следдипломно обучение по
специалности.
(3) Наименованието и броят на дирекциите
в общата и специализираната администрация
на всяка регионална здравна инспекция, техните функции и числеността на персонала
в тях се определят в правилник, издаден от
министъра на здравеопазването.
(4) С правилника по ал. 3 министърът
на здравеопазването може да възложи на
определени регионални здравни инспекции
дейности, които се изпълняват на територията
на няколко области или на територията на
цялата страна.“
§ 6. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Приходите на регионалните
здравни инспекции се формират от:
1. субсидия от републиканския бюджет;
2. собствена дейност.
(2) Регионалните здравни инспекции са
администратори на приходите по ал. 1, т. 2,
които се формират от:
1. държавни такси;
2. глоби и имуществени санкции, наложени
с влезли в сила наказателни постановления,
издадени от директорите на регионалните
здравни инспекции, постъпили по сметката им;
3. други източници.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. осъществяване на контролна дейност;
2. профилактика на незаразните болести,
профилактика и надзор на заразните болести;
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3. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на регионалните здравни инспекции;
4. лабораторни анализи и изпитвания;
5. участие в национални и международни
междулабораторни изпитвания;
6. акредитиране и поддържане акредитацията на лабораториите на регионалните
здравни инспекции;
7. разпространение на информационни и
научноизследователски материали;
8. обучение и квалификация на персонала;
9. придобиване, поддръжка и ремонт на
дълготрайни материални активи до 30 на сто.“
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България
се извършва държавен здравен контрол чрез
осъществяване на дейностите по чл. 15.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
2. В ал. 2, изречения първо и второ абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „контрол“ се добавя
„по чл. 15“;
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 след думите „контрол към“ се
добавя „Министерството на правосъдието,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват държавен здравен контрол
чрез дейности по:
1. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба;
2. контрол по спазване и изпълнение на
установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение
за здравето на човека по § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба;
3. контрол по спазване и изпълнение на
установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето
на човека по § 1, т. 11 от допълнителната
разпоредба;
4. контрол по спазване и изпълнение на
установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда
по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба;
5. надзор на заразните болести;
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6. контрол по спазване на установените
с нормативен акт забрани и ограничения за
реклама и продажба на алкохолни напитки;
7. контрол по спазване на установените
с нормативен акт забрани и ограничения за
тютюнопушене.
(2) Държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от
въздействието на йонизиращи лъчения се
осъществява от определени от министъра на
здравеопазването регионални здравни инспекции и от НЦРРЗ.“
§ 11. Членове 16, 17, 18 и 18а се отменят.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 7 и 8:
„7. да спират експлоатацията на обекти
с обществено предназначение, на части от
тях или на съответната дейност в случаите
по чл. 38, ал. 3, като уведомят незабавно директора на регионалната здравна инспекция;
8. да спират реализацията на продукти и
стоки със значение за здравето на човека в
случаите по чл. 39, ал. 1, т. 1;“
б) досегашните т. 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно т. 9, 10, 11, 12 и 13.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 13. В чл. 20 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думата „йонизиращите“ се
добавя „и нейонизиращите“.
2. В т. 8 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя
с „регионалните здравни инспекции“.
3. Създава се т. 13:
„13. събиране, обобщаване и анализиране на
информацията от дейността на регионалните
здравни инспекции.“
§ 15. В чл. 24, ал. 1, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) държавни такси;“.
§ 16. В чл. 26а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „зрението“ се
добавя „осъществявана от лекар с призната
специалност по очни болести или от лекар с
професионална квалификация, определена в
утвърдения по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения съответен медицински
стандарт“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Здравните консултации по ал. 1, т. 1
могат да се осъществяват само в оптика, която има сключен договор с лекар с призната
специалност по очни болести.“
§ 17. Член 26б се изменя така:
„Чл. 26б. (1) Откриването на оптики по
чл. 26а, ал. 1 се извършва по реда на чл. 36.
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(2) Изискванията за устройството и дейността на оптиките се определят с наредба,
издадена от министъра на здравеопазването.“
§ 18. В чл. 27, ал. 2 абревиатурите „РЦЗ,
РИОКОЗ“ се заменят с „регионалните здравни
инспекции“.
§ 19. В чл. 28, ал. 1, т. 7 абревиатурите
„РЦЗ, РИОКОЗ“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 20. Член 28а се изменя така:
„Чл. 28а. Министърът на здравеопазването,
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към него и лечебните заведения, към
които по силата на нормативен акт е създаден
регистър с национално значение, при и по
повод осъществяване на функциите си имат
право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани
с бюджетни средства.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) М и н ис т ър ът на зд ра веопазва не т о
ръководи националната система за анализ,
оценка и контрол на нейонизиращите лъчения
в урбанизираните територии и обществените
сгради.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве“ се заменят
с „Регионалните здравни инспекции“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки, който открие обект с обществено
предназначение, е длъжен да уведоми за това
съответната регионална здравна инспекция по
местонахождението на обекта не по-късно от
деня на започване на дейността, като посочва
адреса на обекта, видовете дейности, които се
извършват в него, както и името и постоянния
адрес на лицето, което упражнява дейността,
а ако е търговец – посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен
път, при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.“
2. В ал. 2 думите „три месеца“ се заменят
с „един месец“.
3. В ал. 3 думите „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „Регионалните здравни
инспекции“.
4. В ал. 4 думите „и оптики“ се заличават.
§ 23. В чл. 38, в ал. 2, 3 и 4 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
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3. В ал. 4 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 25. В чл. 42, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 26. В чл. 43, ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни
инспекции“.
§ 27. В чл. 45, ал. 2, т. 1 и 2 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 28. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. За издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на
държавния здравен контрол и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве се заплащат държавни такси в размер,
определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 29. В чл. 48 думите „и организациите“
се заменят с „организациите, физическите и
юридическите лица“.
§ 30. В чл. 51, ал. 3 думата „възражение“
се заменя с „разрешение“.
§ 31. В глава втора „Дейности по опазване
на здравето“ наименованието на раздел V се
изменя така: „Надзор на заразните болести“.
§ 32. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лечебните и здравните заведения, независимо от собствеността им, са длъжни да
изпълняват разпоредените от министъра на
здравеопазването мерки по ал. 1.“
§ 33. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „вътреболничните инфекции“ се заменят с „инфекциите, свързани
с медицинското обслужване“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Редът за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
и редът за вземане на проби при провеждане
на епидемиологичното проучване се определят
с наредба на министъра на здравеопазването.“
§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение първо след думите
„лекуващия лекар“ се добавя „или на лекаря,
насочил пациента за хоспитализация“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изолация и лечение на болни от заразни болести извън посочените в ал. 1 може
да се осъществяват в домашни условия след
преценка на съществуващия епидемичен риск
от лекуващия лекар или след консултация с
епидемиолог или специалист по инфекциозни
болести.“
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3. Създава се ал. 6:
„(6) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по
чл. 60, ал. 2.“
§ 35. В чл. 62, ал. 1 думите „в 14-дневен
срок от“ се заменят с „не по-късно от деня на“.
§ 36. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат
и от директора на съответната регионална
здравна инспекция.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да
изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 37. В чл. 72 се създава ал. 4:
„(4) Предоставянето на резултатите по
ал. 1, т. 3 и уведомяването по ал. 2 може да
се извършва по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
§ 38. В чл. 73, ал. 1 и 2 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10-дневен“ се заменят
с „тридневен“ и абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 2, изречение второ абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
3. В ал. 3 навсякъде абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
4. В ал. 4 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
5. В ал. 5 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 40. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. Със средства от собствени приходи
общините могат да подпомагат дейности по
профилактика и лечение на социално слаби,
безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната
община.“
§ 41. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя
с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 2 думите „Регионалният център по
здравеопазване“ се заменят с „Регионалната
здравна инспекция“.
3. В ал. 3 навсякъде и в ал. 4 и 5 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната
здравна инспекция“.
§ 42. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Патологоанатомична аутопсия се извършва и при смърт на дете, настанено извън
семейството по реда на Закона за закрила на
детето.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „починалия“ се добавя „в случаите по ал. 1“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) По изрична писмена молба на родител,
настойник или попечител ръководителят на
лечебното заведение може да издаде заповед
за освобождаване от патологоанатомична
аутопсия в случаите по ал. 2 само ако детето
е починало в лечебно заведение за болнична
помощ.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 43. В чл. 101, ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 44. Създава се чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност
се определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в
зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите
за възстановяване на работоспособността.
(2) При дефинитивни състояния, посочени
в наредбата по ал. 1, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване
на работоспособността, степента на трайно
намалена работоспособност се определя пожизнено.
(3) При множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни състояния, срокът
на решението за степента на трайно намалена
работоспособност се определя по реда на ал. 1.“
§ 45. В чл. 104, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се
заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 46. В чл. 104а, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 47. В чл. 105, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се
заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 48. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя
с „регионалната здравна инспекция“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК
се изпращат по електронен път, при условията
и по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис и Закона за електронното управление в Националния център за
здравна информация и в Агенцията за хората
с увреждания.“
§ 49. В чл. 110 абревиатурата „РЦЗ“ се
заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 50. В чл. 111, ал. 1, изречение първо
думите „съответния РЦЗ“ се заменят със
„съответната регионална здравна инспекция“
и думите „на РЦЗ“ се заменят с „на регионалната здравна инспекция“.
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§ 51. Създава се чл. 112а:
„Чл. 112а. Съобщаването на решенията на
ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите
организации – НОИ, НЗОК, Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията за хората с
увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, се извършва
по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис и Закона за електронното управление,
а освидетелстваното лице и осигурителите се
уведомяват с писмо с известие за доставяне.“
§ 52. В чл. 114, ал. 1 думите „директорите
на РЦЗ, органите за държавен здравен контрол“ се заменят с „главния държавен здравен
инспектор, директора на НЦРРЗ, директорите
на регионалните здравни инспекции“.
§ 53. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“;
б) създава се изречение второ: „Директорът на регионалната здравна инспекция е
председател на съвета.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветът по ал. 1 включва един представител на регионалната здравна инспекция,
директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ и представители на областната
администрация и на общините в съответния
регион.“
§ 54. В чл. 116б, ал. 1, т. 9 абревиатурата
„РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 55. В чл. 119, ал. 2 думите „министъра на
здравеопазването“ се заменят с „директора на
съответната регионална здравна инспекция“.
§ 56. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „лекар“ и от“ се заменят
с „лекар“ и/или от“.
2. В ал. 3 думата „Лекарите“ се заменя с
„Лекарите, съответно медицинските специалисти“ и се поставя запетая.
3. В ал. 6 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 57. В чл. 170, ал. 1, 3, 4 и 5 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 58. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалният център по
здравеопазване“ се заменят с „Регионалната
здравна инспекция“.
2. В ал. 2 думите „съответния РЦЗ“ се
заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“.
§ 59. Създава се чл. 171а:
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„Чл. 171а. Заявлението по чл. 170, ал. 1 и
уведомлението по чл. 171, ал. 2 може да се
подава по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.“
§ 60. В чл. 172, ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 61. В чл. 173, ал. 2 думите „РЦЗ, издал“
се заменят с „регионалната здравна инспекция, извършила“.
§ 62. В чл. 175, ал. 2 думите „и акушерка“
се заменят с израза „акушерка“ и „лекарски
асистент“.
§ 63. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и координира“ се заменят с „координира и контролира“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на здравеопазването упражнява контрол за дейностите по провеждане
на обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването върху висшите
училища, лечебните и здравните заведения,
като за извършените проверки в едномесечен
срок се съставя констативен протокол с препоръки и се определя срок за отстраняване
на допуснатите нарушения.“
§ 64. В чл. 185 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи
предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на здравеопазването
информация за:
1. вписване и заличаване на лица от регистъра на съответната съсловна организация в
30-дневен срок от вписването на промените
в регистъра;
2. наложените административни наказания
на членове на съответната съсловна организация в 7-дневен срок от влизането в сила на
наказателното постановление.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Съсловните организации по а л. 3
предоставят при поискване информация на
Министерството на здравеопазването относно
придобита от членове на съответната съсловна
организация специалност по чл. 178, ал. 2.
(5) Всяка година до 31 януари, както и при
поискване, Министерството на образованието, младежта и науката и висшите училища
предоставят на Министерството на здраве
опазването информация за завършилите през
предходната година студенти по специалностите от професионални направления „Ме-
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дицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“,
„Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ и за
лицата, изпълнили условията на чл. 186, ал. 3.
(6) Всяка година до 31 януари, както и
при поискване, институциите в системата на
професионалното образование и обучение
изпращат в Министерството на здравеопазването информация за лицата, придобили
професионална квалификация по медицинска
специалност.“
§ 65. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чужденците, извън тези по ал. 1, упражняват медицинска професия в Република
България при следните условия:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език,
установено по ред, определен с наредба на
министъра на образованието, младежта и
науката и министъра на здравеопазването;
2. след признаване на професионалната им
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, ако
професионалната квалификация е придобита
в държава – членка на Европейския съюз, или
3. след успешно полагане на изпит, ако
професионалната квалификация е придобита
в трета държава:
а) включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания по
чл. 177 за упражняване на регулирана професия от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“
и „Здравни грижи“;
б) по чл. 180, ал. 3 за упражняване на специалност в системата на здравеопазването.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Условията и редът за допускане и
явяване на изпит по ал. 3, т. 3 се определят с
наредба на министъра на здравеопазването.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Редът за заплащане явяването на изпит по ал. 3, т. 3 се определя в правилника
за дейността на съответното висше училище.
(7) Висшето училище издава удостоверение
за успешното полагане на изпит по ал. 3, т. 3.“
§ 66. В чл. 192 се създава ал. 5:
„(5) Министерството на здравеопазването
изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна
инспекция заверено копие от влязлата в сила
заповед по ал. 3.“
§ 67. В чл. 193 се създава ал. 3:
„(3) Министерството на здравеопазването
изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна
инспекция заверено копие от влязлата в сила
заповед по ал. 1.“
§ 68. Член 201 се изменя така:
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„Чл. 201. (1) Ръководителят на медицинското нау чно изследване носи солидарна
отговорност с останалите лица, участващи
в изследователския екип на изследването, за
причинените от тях неимуществени и имуществени вреди на участниците в медицинското
научно изследване в резултат на въздействия,
претърпени при провеждане на медицинското
научно изследване.
(2) Ръководителят на медицинското научно изследване е длъжен да сключи застраховка, която да покрива отговорността
му и отговорността на лицата, участващи в
изследователския екип на изследването, за
причинените неимуществени и имуществени
вреди на участниците в медицинското научно
изследване в резултат на въздействия, претърпени при провеждане на медицинското
научно изследване.
(3) Общите условия, минималната застрахователна сума, редът и срокът за извършване
на застраховането по ал. 2 се определят с
наредба на Министерския съвет.“
§ 69. В чл. 205, ал. 3 абревиатурата „РЦЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 70. В глава седма, раздел IV се създават
чл. 208а, 208б и 208в:
„Чл. 208а. Тялото на починало лице може
да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински
училища, след като смъртта е установена съгласно медицинските критерии и ред, определени в наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Чл. 208б. (1) Тялото на починало лице може
да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински
училища, ако лицето е български гражданин и
приживе е изразило писмено съгласие за това.
(2) В случите, когато няма изразено съгласие по ал. 1, тялото на починало лице може
да се използва за целите на обучението след
получаване на писмено съгласие в разумно
кратък срок от едно от лицата в следната
поредност:
1. съпруг/съпруга или лице, с което се
намира във фактическо съжителство;
2. роднини по права линия (низходящи и
възходящи);
3. роднини по съребрена линия до трета
степен;
4. роднини по сватовство до втора степен.
(3) Тялото на починало лице може да се
използва за целите на обучението и научните
изследвания и в случите, когато няма изразено
съгласие по ал. 1 и няма получено съгласие
по законоустановения ред поради липса на
установени лица по ал. 2.
(4) Редът, по който телата на починалите
лица по ал. 1 – 3 могат да се използват за
целите на обучението и научните изследвания
във висшите медицински училища, се определя
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с наредба на министъра на здравеопазването,
съгласувана с министъра на правосъдието и
министъра на вътрешните работи.
Чл. 208в. (1) След приключване на обучителната дейност висшите медицински училища уведомяват близките или роднините
на починалото лице и поемат разходите по
погребението му.
(2) Висшите
����������������������������������
медицински училища извършват организацията и поемат разходите по
погребението на починалото лице в следните
случаи:
1. когато има изразено съгласие по чл. 208б,
ал. 1 и няма установени лица по смисъла на
чл. 208б, ал. 2, или
2. при наличие на условията на чл. 208б,
ал. 3.“
§ 71. В чл. 210 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 200 до 5000 лв.“ се
заменят с „от 100 до 1500 лв.“, а думите „от
3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „от 500 до
5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 100 до 1500 лв.“ се
заменят с „от 200 до 3000 лв.“, а думите „от
3000 до 9000 лв.“ се заменят с „от 1000 до
8000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „от 2000 до 5000 лв.“ се
заменят с „от 1000 до 5000 лв.“ и думите „от
6000 до 12 000 лв.“ се заменят с „от 3000 до
12 000 лв.“.
§ 72. В чл. 211 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“
и думите „от 1000 до 3000 лв.“ се заменят
с „от 200 до 3000 лв.“ и думите „от 3000 до
10 000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 3000 до 9000 лв.“ се
заменят с „от 500 до 9000 лв.“ и думите „от
9000 до 15 000 лв.“ се заменят с „от 2000 до
15 000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „от 5000 до 15 000 лв.“
се заменят с „от 2000 до 15 000 лв.“ и думите
„от 10 000 до 20 000 лв.“ се заменят с „от 5000
до 20 000 лв.“.
§ 73. Член 212 се изменя така:
„Чл. 212. (1) Който не изпълни предписание
на органите на държавния здравен контрол,
ако не подлежи на по-тежко наказание, се
наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“
§ 74. Създава се чл. 212а:
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„Чл. 212а. (1) Който отказва или препятства
извършването на държавен здравен контрол
или вземането на проби от органите на държавния здравен контрол, ако не подлежи на
по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“
§ 75. В чл. 213 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 3000 до 9000 лв.“ се
заменят с „от 2000 до 6000 лв.“ и думите „от
10 000 до 30 000 лв.“ се заменят с „от 6000
до 12 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 2000 до 6000 лв.“ се
заменят с „от 3000 до 9000 лв.“ и думите „от
6000 до 12 000 лв.“ се заменят с „от 10 000
до 30 000 лв.“.
§ 76. В чл. 215, в изречение второ накрая
се добавя „или на лекаря, насочил лицето за
хоспитализация“.
§ 77. В чл. 225, ал. 2 думите „регионалния
център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 78. Създава се чл. 228в:
„Чл. 228в. (1) Длъжностно лице, което
наруши условията и реда за провеждане и
финансиране на обучението за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването, определени с наредбата по чл. 181, ал. 1,
се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно или здравно заведение или
от регионална здравна инспекция, се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 6000 лв.“
§ 79. В чл. 229 думите „чл. 228б“ се заменят
с „чл. 228в“.
§ 80. В чл. 229а думите „чл. 130, 131, 132,
132a, 132б, 133, 135 и 136“ се заменят с „чл. 223,
ал. 1 и 2“.
§ 81. В чл. 229б думите „чл. 134“ се заменят
с „чл. 223, ал. 3“.
§ 82. В чл. 230 ал. 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 225 и 227 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.“
§ 83. В чл. 231 ал. 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 209 – 217, чл. 218,
ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и чл. 218а се установяват
с актове, съставени от държавни здравни
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инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна
инспекция, а наказателните постановления се
издават от директора на регионалната здравна
инспекция.“
§ 84. Член 232 се отменя.
§ 85. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. Нарушенията по чл. 219 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция или от директора на НЦРРЗ,
а наказателните постановления се издават от
директора на съответната регионална здравна
инспекция или от директора на НЦРРЗ.“
§ 86. Създава се чл. 233а:
„Чл. 233а. Нарушенията по чл. 220, 221,
224, 226, 228а и 228б се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“, а наказателните
постановления се издават от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 87. Член 234 се изменя така:
„Чл. 234. Нарушенията по чл. 221а и 222 се
установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.“
§ 88. Създават се чл. 234а и 234б:
„Чл. 234а. Нарушенията по чл. 228 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция или от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се
издават от директора на регионалната здравна
инспекция или от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
Чл. 234б. Нарушенията по чл. 228в се установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, упълномощени от министъра на здравеопазването, а наказателните постановления се
издават от министъра на здравеопазването.“
§ 89. Член 235 се изменя така:
„Чл. 235. Нарушенията по чл. 229 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или от длъжностни лица,
определени от директора на регионалната
здравна инспекция или от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се
издават от директора на регионалната здравна
инспекция или от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 90. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9:
а) в буква „з“ думата „предприятия“ се
заменя с „обекти“;
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б) в буква „и“ думата „предприятия“ се
заменя с „обекти“;
в) в буква „н“ думата „предприятия“ се
заменя с „обекти“;
г) създава се буква „ф“:
„ф) обекти с излъчващи съоръжения, които
са част от електронна съобщителна мрежа,
като: базови и радиорелейни станции, радиои телевизионни предаватели и ретранслатори,
радиолокаторни и навигационни станции и
други.“
2. В т. 10:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) лекарствени продукти;“
б) създава се буква „ж“:
„ж) медицински изделия.“
3. В т. 11 се създава буква „м“:
„м) дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали.“
4. В т. 20 думите „използва име или фабрична марка“ се заменят с „използва наименование
или марка“, а думите „и име или фабрична
марка“ се заменят с „и фирма или марка“.
§ 91. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 2 ал. 2 се отменя.
2. Създава се § 2в:
„§ 2в. (1) Фелдшерите, които имат права
по § 32, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за висшето образование
(ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата
на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето
образование за упражняване на професията,
при условие че са упражнявали медицинска
професия не по-малко от две години през
последните 10 години.
(2) Фелдшерите, които имат права по § 3
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, се ползват с правата
на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето
образование за упражняване на професията,
при условие че са упражнявали медицинска
професия не по-малко от три години през
последните 10 години.“
§ 92. В § 80, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за здравето (ДВ,
бр. 41 от 2009 г.) думите „без прекъсване“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 93. (1) Министерският съвет с постановление преобразува заварените към влизането
в сила на този закон регионални центрове по
здравеопазване и регионални инспекции за
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опазване и контрол на общественото здраве
в регионални здравни инспекции в срок до
един месец от влизането в сила на закона.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава правилника по чл. 10, ал. 3.
(3) Дей нос т та, и м у щес т во т о, арх и вът,
правата и задълженията на преобразуваните
регионални центрове по здравеопазване и
регионални инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве преминават към
съответните регионални здравни инспекции.
(4) Трудовите правоотношения с директорите на регионалните центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве
се прекратяват по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
от Кодекса на труда в срок до един месец от
приемане на актовете по ал. 1 и 2.
(5) В срок до три месеца от изтичането на
срока по ал. 4 министърът на здравеопазването
обявява и провежда конкурсите за заемане на
длъжността директор на регионална здравна
инспекция по реда на чл. 9, ал. 2.
(6) До провеждането на конкурс по реда
на ал. 5 длъжността директор на регионалната здравна инспекция се заема по трудово
правоотношение, възникнало на основание
чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
(7) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от преобразуваните
регионални центрове по здравеопазване и
регионални инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве се уреждат по реда на
чл. 87а от Закона за държавния служител и
чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие
с определените с актовете по ал. 1 и 2 численост и структура на регионалните здравни
инспекции.
(8) Заварените към влизането в сила на
този закон регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве продължават
да извършват досегашните си дейности по
Закона за здравето и предвидените в други
закони дейности до преобразуването им в
срока по ал. 1.
§ 94. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.) в чл. 94,
ал. 2 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 95. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 155, ал. 1, т. 8 думите „регионалните
инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

2. В чл. 155а:
а) в ал. 2 думите „регионални инспекции по
опазване и контрол на общественото здраве“
се заменят с „регионални здравни инспекции“;
б) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „регионалните инспекции по опазване и контрол
на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
3. В чл. 201, ал. 8 думите „регионалната
инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“.
§ 96. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 54
от������������������������������������������������
�����������������������������������������������
2010 г.) в чл. 153б, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „диспансери за психични заболявания“
се заменят с „центрове за психично здраве“.
§ 97. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42, 50 и
59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5б, ал. 1 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 20а, ал. 1 думите „регионалния
център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 98. В Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 63 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7е, ал. 7 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 14е, ал. 5 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
3. В чл. 21в, ал. 5 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
§ 99. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм.,
бр. 30 от 2006 г. и бр. 41 от 2009 г.) в чл. 17
абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 100. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г. и бр. 61 и 88 от 2010 г.) в чл. 31,
ал. 3 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се
заменят с „регионалната здравна инспекция“.
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§ 101. В Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г.,
бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102
и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 12, 58
и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25б, ал. 3, т. 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят
с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 54в:
а) в ал. 1 думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалните здравни
инспекции“;
б) в ал. 2 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 102. В 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.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. одобрява прогнозните обеми и цени на
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в
съответствие със становището на министъра
на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
13. одобрява методиките за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания
на съвета.“
2. В чл. 19, ал. 7 се създават т. 12, 13, 14,
15, 16 и 17:
„12. разработва прогнозните обеми и цени
по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище
на министъра на финансите и на министъра
на здравеопазването;
13. предлага за одобряване от надзорния
съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;
14. обнародва в „Държавен вестник“ обемите и цените на медицинската помощ, приети
по реда на чл. 55д, ал. 6;
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15. внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми
и цени на медицинската помощ в случаите
по чл. 55д, ал. 9, заедно със становището на
министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването;
16. предлага за одобряване от надзорния
съвет методиките за остойностяване и за
запл ащане на медицинската помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2;
17. внася за приемане от Министерския
съвет одобрените по реда на чл. 55е, ал. 2 от
надзорния съвет методики по т. 16 заедно със
становището на министъра на финансите и
на министъра на здравеопазването.“
3. В чл. 53, ал. 2 думите „5 години“ се
заменят с „една година“.
4. В чл. 55а:
а) в ал. 1 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на
финансите“ се заменят с „Министерството на
финансите“;
б) в ал. 2 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози“ се заменят с
„Министерството на финансите“.
5. В чл. 55б, ал. 2 думите „Агенцията за
икономически анализи и прогнози“ се заменят
с „Министерството на финансите“.
6. Създават се чл. 55г, 55д и 55е:
„Чл. 55г. (1) Прогнозните обеми и цени на
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се
разработват от НЗОК.
(2) При разработване на прогнозните обеми и цени по ал. 1 НЗОК взема становището
на националните консултанти по чл. 6а от
Закона за здравето.
(3) Прогнозните обеми и цени по ал. 1
се изготвят в съответствие с утвърдените по
реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения медицински стандарти и Правилата
за добра медицинска практика.
(4) Прогнозните обеми и цени по ал. 1
се одобряват от надзорния съвет на НЗОК
по предложение на управителя на НЗОК в
съответствие със становището на министъра
на финансите и на министъра на здравеопазването.
Чл. 55д. (1) Обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се договарят
ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК
за съответната година след внасяне на проекта
на закон за бюджета на НЗОК за следващата
календарна година за разглеждане от Народното събрание.
(2) Обемите и цените по ал. 1 на медицинските дейности се договарят от 10 представители на НЗОК и 10 представители на
Българския лекарски съюз.
(3) Обемите и цените по ал. 1 на денталните дейности се договарят от 9 представители
на НЗОК и 9 представители на Българския
зъболекарски съюз.
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(4) Статутът на съсловните организации
по ал. 2 и 3 и редът за определяне на представителите им за участие в договарянето и
приемането на обемите и цените по ал. 1 се
уреждат със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина.
(5) Представители на НЗОК по ал. 2 и 3
са членове на надзорния съвет и управителят
на НЗОК.
(6) Обемите и цените на медицинските
дейности по ал. 2 и на денталните дейности по
ал. 3 се приемат с мнозинство от не по-малко
от 7 представители на НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите,
съответно на лекарите по дентална медицина.
(7) Обемите и цените по ал. 6 се приемат
в срок до 14 дни от обнародването на закона
за бюджета на НЗОК за следващата календарна година.
(8) Обемите и цените, приети по реда на
ал. 6, се обнародват в „Държавен вестник“ и
са задължителни за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
(9) Когато обемите и цените на медицинската помощ по ал. 1 не бъдат приети при
условията и в сроковете, определени в този
закон, управителят на НЗОК внася одобрените
по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени чрез
министъра на здравеопазването за приемане от
Министерския съвет заедно със становището
на министъра на финансите и на министъра
на здравеопазването не по-късно от последния
работен ден на текущата година.
Чл. 55е. (1) Методиките за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от НЗОК и се
изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването .
(2) Методиките по ал. 1 се одобряват от
надзорния съвет на НЗОК по предложение
на управителя на НЗОК в съответствие със
становището на министъра на финансите и
на министъра на здравеопазването.
(3) Управителят на НЗОК внася одобрените
по реда на ал. 2 методики чрез министъра
на здравеопазването за приемане от Министерския съвет, заедно със становището на
министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването.
(4) Методиките по ал. 1 се актуализират
при необходимост по реда на приемането им.“
7��������������������������������������������
. В чл. 59, ал. 3 думите „със срок на действие не по-малко от една година и не по-дълъг
от срока на действие на НРД“ се заменят със
„за срока на действие на НРД и са в сила
до приемането на нов или при промяна на
действащия НРД“.
8. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 19м, 19н и 19о:
„§ 19м. Разпоредбите на чл. 55а и 55б се
прилагат до 28 февруари 2011 г.
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§ 19н. През 2011 г. медицинската помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по
цени и методики, определени в постановленията на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1.
Приетите обеми, цени и методики могат да
бъдат изменяни и допълвани при необходимост
по предложение на министъра на финансите
съгласувано с министъра на здравеопазването.
§ 19о. През 2012 г. медицинската помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и
по цени и методики, определени по реда на
чл. 55г, 55д и 55е.“
§ 103. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24
и 62 от 2010 г.) в чл. 13, ал. 3, т. 2 думите
„регионалния център по здравеопазване“ се
заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 104. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29 и
59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 и 3 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 32а, ал. 3 и 4 думите „съответния
регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“.
3. В чл. 33а, ал. 2 и 3 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с
„регионалната здравна инспекция“.
4. В чл. 39 думите „съответния регионален
център по здравеопазване“ се заменят със
„съответната регионална здравна инспекция“.
5. В чл. 65б, ал. 1 думите „съответния
регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“.
6. В чл. 86, ал. 2 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
§ 105. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от
2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и
бр. 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 и 3 думите „диспансерите
с легла“ се заменят с „комплексните онкологични центрове“.
2. В чл. 25 думите „районните центрове по
здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
3. В чл. 27, ал. 1, 2 и 3 думите „диспансерите с легла“ се заменят с „комплексните
онкологични центрове“.
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4. В чл. 39, ал. 5 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
5. В чл. 41, ал. 1 думите „диспансерите с
легла“ се заменят с „комплексните онкологични центрове“.
6. В чл. 57, ал. 1 и 2 думите „районния
център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 106. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.)
навсякъде думите „регионалните инспекции
за/по опазване и контрол на общественото
здраве“, „регионалната инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионалните
здравни инспекции“, „регионалната здравна
инспекция“ и „РЗИ“.
§ 107. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88, 113
и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62
от 2002 г., бр. 8, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от
2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101
от 2009 г. и бр. 38 и 59 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Директорите на лечебните заведения
по ал. 1 предоставят на министъра на здравеопазването информация за медицинските
дейности и разходваните ресурси и анализ
на дейността на лечебните заведения по ред,
определен от съответния министър и министъра на здравеопазването.“
2. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) На територи ята на държавно или
общинско лечебно заведение за болнична
помощ може да осъществява дейност друго
лечебно заведение за болнична помощ само
при условие, че клиниките, отделенията и
лабораториите в двете лечебни заведения за
болнична помощ извършват различни медицински дейности.“
3. В чл. 26, ал. 3 след думата „звена“ се
добавя „и отделения“.
4. В чл. 28а, ал. 2 думата „основна“ се
заличава.
5. В чл. 29, ал. 3 думите „един представител
на регионалния център по здравеопазване,
един представител на регионалната инспек-
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ция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „двама представители
на регионалната здравна инспекция“.
6. В чл. 35:
а) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „Устройството и дейността“ се заменят с „Устройството,
дейността и структурата“;
бб) в т. 2 след думата „транспорта“ се пос
тавя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“;
б) в ал. 4 думите „регионалния център по
здравеопазване и регионалната инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве“ се
заменят с „регионалната здравна инспекция“.
7. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) Основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и
вътрешният ред на лечебните заведения по
ал. 1 и факултетите, извършващи лечебна
дейност по чл. 2а, се определят с наредба на
министъра на здравеопазването.“
8. В чл. 40:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване“
се заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна
инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното
заведение. В случаите, когато се установи, че
в лечебното заведение не са спазени здравните
изисквания, регионалната здравна инспекция
дава предписания и определя срок за отстраняването им.“;
г) в ал. 5 думите „регионалният център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“;
д) в ал. 7 в текста преди т. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване“
се заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“;
е) в ал. 8 думите „регионалния център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“;
ж) алинея 9 се изменя така:
„(9) В 14-дневен срок от извършване на
проверката по ал. 4 и получаване на удостоверението по ал. 6 или от отстраняване на
непълнотите по ал. 8 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение
за регистрация на лечебното заведение или
удостоверение за извършване на лечебната
дейност по чл. 2а.“
9. В чл. 47:
а) в ал. 2 думите „регионалния център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“;
б) алинея 3 се отменя;
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в) алинея 4 се изменя така:
„(4) В 30-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно
спазването на изискванията на наредбата по
чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 и на
утвърдените медицински стандарти и издава
удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за
отстраняването им.“;
г) в ал. 5 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заличават и думите „от
регионалния център по здравеопазване“ се
заменят с „регионалната здравна инспекция“;
д) в ал. 7 думите „регионалният център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“;
е) в ал. 10 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 4“.
10. В чл. 48, ал. 1, т. 3 числата „24, 25“ се
заличават.
11. В чл. 65:
а) в ал. 1:
аа) думите „и Министерството на отбраната“ се заменят с „Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и Министерството на отбраната“;
бб) създава се изречение второ: „Лечебното
заведение предоставя на допуснатите до конкурс кандидати информация относно бюджета
и длъжностното разписание на персонала в
срок, определен в обявлението за конкурса.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Директорът на лечебно заведение по
чл. 5, ал. 1 към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
се подпомага от заместник-директор по лечебната дейност, който се назначава съгласувано
с министъра на здравеопазването.“
12. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Нарушенията по чл. 115 – 116а се
установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, определени от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“.“
13. ����������������������������������
В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15:
„§ 15. Лечебните заведения за болнична
помощ, които осъществява������������������
�����������������������������
т�����������������
дейност на територията на държавно или общинско лечебно
заведение за болнична помощ и не отговарят на
условията по чл. 9, ал. 6, могат да продължат
да извършват досегашната си дейност до изтичане на сроковете, уговорени в сключените
до влизането в сила на този закон договори
за наем или за съвместна дейност.“
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14. В останалите текстове на закона думите „регионален център по здравеопазване“,
„регионалния център по здравеопазване“,
„регионалните центрове по здравеопазване“
и „регионалната инспекция за опазване и
контрол на общественото здраве“ се заменят
съответно с „регионална здравна инспекция“,
„регионалната здравна инспекция“, „регионалните здравни инспекции“ и „регионалната
здравна инспекция“.
15. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59
от 2010 г.) се правят следните изменения:
а) в § 72, ал. 1 думите „разрешения за
лечебна дейност до министъра на здраве
опазването“ се заменят с „удостоверения за
регистрация до съответния регионален център
по здравеопазване“;
б) в § 75, а л. 1 ду мите „региона лните
центрове по здравеопазване, регионалните
инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 108. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г. и бр. 41 и 82 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите „регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
2. В чл. 100, ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 109. В Закона за Националната агенция
за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от
2009 г. и бр. 15, 51 и 54 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1
думата „директора“ се заменя с „управителя“.
§ 110. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн.,
ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99
от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) в чл. 97,
ал. 1 се създава изречение второ: „Заместник-началникът по лечебно-диагностичната
дейност на Военномедицинската академия се
назначава по предложение на началника на
Военномедицинската академия съгласувано
с министъра на здравеопазването.“
§ 111. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12,
32 и 35 от 2009 г. и бр. 77 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1, т. 7 думите „регионална
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионална здравна инспекция“.
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2. В чл. 25 в текста преди т. 1 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „регионална здравна
инспекция“.
§ 112. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Законът не се прилага за гражданите
на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани
медицински професии в трети държави.“
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „бившия Съветски съюз
или от“ се заменят с „една от държавите от
бившия Съветски съюз – “;
б) в ал. 2 думите „от бившия Съветски
съюз или“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „от бившата Югославия
или“ се заличават.
3. В чл. 86 се създава ал. 3:
„(3) Средствата от събраните такси по
ал. 1 и 2 се разходват за обезпечаване на
дейностите по признаване на професионални
квалификации.“
§ 113. Заварените до влизането в сила
на този закон процедури по признаване на
професионални квалификации на граждани
на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани
медицински професии в трети държави, се
приключват по реда на Закона за признаване
на професионални квалификации.
§ 114. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89
от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г.) в чл. 8, т. 3 в
текста преди буква „а“ думите „регионалните
инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 115. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30,
59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13
и 102 от 2008 г. и бр. 101 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 6 след думата „национален“ се добавя
„електронен регистър“;
б) създава се т. 13:
„13. предоставят на Министерството на
здравеопазването информацията по чл. 185,
ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
2. В чл. 13:
а) в т. 3 след думата „създава“ се добавя
„и води“ и думата „национален“ се заменя с
„националния“ и след думите „членовете си“
се добавя „по чл. 5, т. 6.“;
б) създава се т. 6:
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„6. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3
и 4 от Закона за здравето.“
3. В чл. 24, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5,
т. 6.“
4. В чл. 34:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думата „регистъра“ се заменя с „регистрите по чл. 5, т. 6“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен
срок от настъпване на съответната промяна.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Районните колегии на БЛС, съответно
на БЗС, уведомяват управителния съвет на
БЛС, съответно на БЗС, за всички вписани
обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2
в 10-дневен срок.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БЛС, съответно
на БЗС������������������������������������
,�����������������������������������
вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.“
5. В чл. 36а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора
от Закона за признаване на професионални
квалификации“.
§ 116. В Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75
от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от
2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 4 след думата „национален“ се добавя
„електронен регистър“;
б) създава се нова т. 9:
„9. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3
и 4 от Закона за здравето;“.
2. В чл. 12 се създава т. 8:
„8. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3
и 4 от Закона за здравето;“.
3. В чл. 25, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5,
т. 4.“
4. В чл. 31 ал. 6 се изменя така:
„(6) Чу ж дите гра ж дани извън тези по
ал. 4 прилагат към заявлението за вписване
и следните документи:
1. документ за владеене на български език и
професионалната терминология на български
език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от
Закона за здравето;
2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска
професия и/или удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за приз
наване на професионални квалификации, или
3. удостоверение за успешното полагане на
изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ и/или
буква „б“ от Закона за здравето.“
5. В чл. 33:
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а) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен
срок от настъпване на съответната промяна.“;
б) в ал. 3 думата „едномесечен“ се заменя
с „10-дневен“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БФС вписва
промените по ал. 3 в националния регистър
в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.“
6. В чл. 36 думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора
от Закона за признаване на професионални
квалификации“.
§ 117. В Закона за съсловната организация
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ,
бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30,
59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от
2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 след думата „асистенти“
се добавя „и лекарските асистенти“.
2. В чл. 8:
а) в т. 2 след думата „национален“ се добавя „електронен професионален регистър“;
б) създава се т. 13:
„13. предоставя на Министерството на
здравеопазването информацията по чл. 185,
ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
3. В чл. 16:
а) в т. 3 след думата „националния“ се
добавя „електронен“;
б) създава се т. 7:
„7. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3
и 4 от Закона за здравето.“
4. В чл. 37:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думата „регистъра“ се заменя с „регистрите по чл. 8, т. 2“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен
срок от настъпване на съответната промяна.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на управителния съвет
на съответната регионална колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на
БАПЗГ за всички вписани обстоятелства и
промени в регистъра є.“;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БАПЗГ вписва
промените по ал. 3 в националния регистър
в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. В чл. 39а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора
от Закона за признаване на професионални
квалификации“.
6. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба след думите „рентгеновите лаборанти“ се
добавя „лекарските асистенти“.
7. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 8“ се заменят с „чл. 6“.
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§ 118. В Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от
2003 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г.
и бр. 36 и 41 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 9“.
2. Навсякъде думите „съответния регионален център по здравеопазване“ и „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят съответно със „съответната регионална
здравна инспекция“ и „регионалните здравни
инспекции“.
§ 119. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34 и 63 от 2006 г., бр. 36, 70 и 105 от
2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41 и 63 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 1, т. 8 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят
с „регионалната здравна инспекция (РЗИ)“ и
след думата „една“ абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „РЗИ“.
2. В чл. 95, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
3. В чл. 118б, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 120. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34,
51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г.,
бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от
2009 г. и бр. 23, 25, 59 и 80 от 2010 г.) навсякъде
думите „регионалната инспекция за опазване
и контрол на общественото здраве“, „регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят
съответно с „регионалната здравна инспекция“,
„регионалните здравни инспекции“ и „РЗИ“.
§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90,
92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и
5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква „а“, т. 7, 10, 11,
13 и 15, буква „а“, § 109, 110, 112, 113, § 115,
т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1,
които влизат в сила от деня на обнародването
на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в
сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1,
изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59,
които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква „б“, който влиза
в сила от 30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с�����
о���
фициалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 332
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Република
Корея, от друга страна, приет от ХLI Народно
събрание на 7 декември 2010 г.
Издаден в София на 9 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК
№ по
ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

2 633 730

1. Здравноосигурителни приходи

2 602 679

1.1. Здравноосигурителни вноски

1 661 553

1.2. Трансфери за здравно осигуряване

941 126

2. Приходи и доходи от собственост
3. Глоби, санкции и наказателни лихви
5. Получени трансфери от
Министерството на здравеопазването за финансиране
на разходите за акушерска
помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2
от Закона за здравето (+)
и за заплащане на сумите
по чл. 37, ал. 5 от Закона за
здравното осигуряване:

ЗАКОН

10302

УКАЗ № 334
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., приет от ХLI
Народно събрание на 30 ноември 2010 г.
Издаден в София на 10 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

1 521
12 000

4. Други неданъчни приходи

за ратифициране на Рамковото споразумение
между Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Република Корея,
от друга страна
Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Република
Корея, от друга страна, подписано на 10 май
2010 г. в Брюксел.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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30
17 500

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. по разходите и
трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв.,
както следва:
№ по
ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

2 633 730

1. Текущи разходи

2 023 372

1.1. Заплати и възнаграждения
за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

21 665

1.2. Други възнаграждения и
плащания за персонала

1 076

1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 999

1.4. Издръжка на административните дейности

22 111

1.5. Здравноосигурителни плащания

1 974 520
169 000

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.

1.5.1. здравноосигурителни
плащания за първична
извънболнична медицинска
помощ

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигу рителна каса за 2011 г.
по приходите и трансферите на обща сума
2 633 730 хил. лв., както следва:

1.5.2. здравноосигурителни плащания за специализирана
извънболнична медицинска
помощ

171 000
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1.5.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ

94 000

1.5.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

71 500

1.5.5. здравноосигурителни
плащания за лекарства за
домашно лечение, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели

391 000

1.5.6. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

958 020

1.5.6.1. в т.ч. за акушерска помощ
за всички здравно неосигурени жени

4 500

1.5.7. други здравноосигурителни
плащания за медицинска
помощ

120 000

1.5.7.1. в т.ч. здравноосигурителни
плащания за медицинска
помощ, оказана в съответствие с правилата за
координация на системите
за социална сигурност

20 000

1.5.7.2. в т.ч. неразплатени задължения за предходна година

100 000

2. Придобиване на нефинансови активи

7 000

3. Резерв за непредвидени и
неотложни разходи

260 268

4. Предоставени трансфери
на Националната агенция
за приходите по чл. 24,
т. 6 от Закона за здравното
осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили
договори за извършване
на медицински услуги с
Националната здравноосигурителна каса

3 090

5. Предоставени трансфери на Министерството
на здравеопазването за
заплащане на медицински
дейности, лекарствени
продукти и медицински
изделия, осигурявани от
Министерството на здравеопазването

340 000

(3) Приема бюд жета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г. с балансирано бюджетно салдо.
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Чл. 2. Определя здравноосигурителната
вноска за 2011 г. в размер 8 на сто.
Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната
здравноосигурителна каса определя:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.5.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.5.4.
(2) Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса утвърждава ред за
прилагане на ал. 1.
Чл. 4. Средствата за лечение на редки
заболявания не може да надхвърлят 10 на
сто от стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.5.
Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
1. Националната здравноосигурителна каса
определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите,
разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси
определят задължителна годишна прогнозна
стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите,
разпределена по тримесечия.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се
контролира по месеци и прогнозната стойност
по ал. 1, т. 2 се коригира на тримесечие.
(3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2
и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(4) За определяне на прогнозните стойности
по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният
съвет на Националната здравноосигурителна
каса приема правила.
Чл. 6. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна
каса, є представят годишен финансов отчет
и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по
ред, определен от Надзорния съвет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се
разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса.
§ 2. Министерството на здравеопазването
ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната
здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5
в размер на поетото през месеца задължение
към лечебните заведения за извършената от
тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравето. Дейността се заплаща при
условията и по реда на Националния рамков
договор за медицинските дейности, а когато
не е сключен Национален рамков договор за
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медицинските дейности – при условията и
по реда на § 12б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното
осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1,
ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 3. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването
може да се получават по бюджета на Нацио
налната здравноосигурителна каса целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона за
здравното осигуряване. С извършените разходи
за тези обезщетения се завишават сумите по
чл. 1, ал. 2, редове II, 1, 1.5, 1.5.7.
§ 4. Средствата по договори за извършване
на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната
здравноосигурителна каса, се отчитат като
трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 5. (1) През 2011 г. дейностите по диагнос
тика и лечение на злокачествени заболявания
и на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително осигуряването на
лекарствени продукти и медицински изделия,
както и другите медицински дейности, които
през 2010 г. са финансирани чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването и
чрез делегираните от държавата дейности
през бюджета на общините, се заплащат със
средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.
(2) Дейностите, лекарствените продукти и
медицинските изделия по ал. 1 се заплащат
по ред и методика, определени от министъра
на здравеопазването.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се
трансферират ежемесечно до края на текущия месец.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6
от Закона за здравното осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса към бюджета на Националната агенция
за приходите се извършва в края на всеки
календарен месец в размер 0,2 на сто върху
набраните през предходния месец здравно
осигурителни вноски. Средствата се отчитат
като трансфери между бюджетни сметки по
чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 7. Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на
кредитите между елементите на разходите и
трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет.
§ 8. Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 26,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има
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право да разходва средствата от резерва за
непредвидени и неотложни разходи по чл. 1,
ал. 2, ред 3.
§ 9. Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса може да вземе
решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за
придобиване на такива активи над утвърдения
разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 10. В Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 59 и 62 от 2010 г.) в
чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) думите „по разходите и трансферите на
обща сума 1 909 432“ се заменят с „по разходите и трансферите на обща сума 2 039 432“;
б) в колона 3 на ред II „Разходи и трансфери – всичко“ числото „1 909 432“ се заменя
с „2 039 432“;
в) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи“
числото „1 777 284“ се заменя с „1 907 284“;
г) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни плащания“ числото „1 729 932“ се
заменя с „1 859 932“;
д) в колона 3 на ред 1.5.6 „Здравоосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“
числото „886 932“ се заменя с „1 016 932“.
2. В ал. 3 числото „662 779“ се заменя с
„532 779“.
§ 11. В 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.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „един представител на
представителните организации на работниците
и служителите“ се заменят с „двама представители на представителните организации
на работниците и служителите“ и думите „5
представители“ се заменят с „4 представители“;
б) в ал. 4 думата „четирима“ се заменя с
„трима“.
2. В чл. 18 се създава нова т. 3:
„3. собственици, членове на управителни
и контролни органи на търговски дружества
или еднолични търговци с предмет на дейност
производство, внос, търговия на едро или
дребно с лекарствени продукти; съдружници
или акционери, притежаващи над 5 на сто от
капитала на търговски дружества с предмет
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на дейност производство, внос, търговия на
едро или дребно с лекарствени продукти или
работят на трудов договор в тези дружества.“
3. В чл. 24:
а) създава се нова т. 8:
„8. заплащане на дейностите по диагностика
и лечение на злокачествени заболявания и на
болни с бъбречна недостатъчност на диализно
лечение, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за
тези заболявания, както и други медицински
дейности, определени в нормативен акт;“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
4. В чл. 26:
а) в ал. 1, т. 1 думата „пет“ се заменя с
„десет“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Със средствата от резерва се плащат
разходи в случай на значителни отклонения
от равномерното разходване на средствата или
на териториален дисбаланс в потреблението
на медицинска помощ, както и дейности,
способстващи механизмите на разплащане и
качеството на медицинската помощ.“
5. В чл. 37:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „установена за
страната“ се поставя точка и текстът до края
се заличава;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 9:
„(9) За лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукт и
в хуманната медицина, НЗОК може да договаря
с притежателите на разрешенията за употреба
или с техни упълномощени представители
отстъпки от стойността, на която се заплаща
от НЗОК съответният лекарствен продукт,
при условия, критерии и ред, определени с
наредбата по ал. 8.“;
б) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
7. В чл. 59 ал. 11 се изменя така:
„(11) Директорът на съответната районна
здравноосигурителна каса прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ
в следните случаи:
1. при отчитане на дейност, която не е
извършена – частично, за съответната клинична пътека или за съответния пакет по
специалност от основния пакет специализирана извънболнична медицинска помощ, по
която е отчетена дейността;
2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1, която не е извършена,
като договорът се прекратява изцяло.“
8. В чл. 80г, ал. 2 думите „пътуването и
пребиваването им в държава – членка на Европейския съюз,“ се заменят с „временното
им пребиваване в държава – членка на Ев-
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ропейския съюз, държавите от Европейското
икономическо пространство и Конфедерация
Швейцария“.
9. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 12а и 12б:
„§ 12а. (1) Разпоредбата на чл. 24, т. 8 се
прилага до 31 декември 2011 г.
(2) За срока по ал. 1 дейностите по чл. 24,
т. 8 се заплащат при условия и по ред, определени в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г.
§ 12б. (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, през 2011 г. се
прилагат Национален рамков договор за медицинските дейности и Национален рамков
договор за денталните дейности, сключени в
срок до 31 декември 2010 г. при условията и
по реда на чл. 54 и 55.
(2) В случай че не бъдат подписани националните рамкови договори по ал. 1, през
2011 г. се прилага Национални ят рамков
договор за 2010 г. с изключение на обемите,
цените и методиките за остойностяване и за
заплащане на медицинската помощ, приети
по реда на чл. 55в.“
§ 12. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) в
чл. 262, ал. 4, т. 4 думите „редки заболявания“
се заличават.
§ 13. В Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36
и 41 от 2009 г.) в чл. 16 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лекарствените продукти, предназначени за лечението на състояния след трансплантация, се заплащат от Националната
здравноосигурителна каса по реда на Закона
за здравното осигуряване.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага
на Надзорния съвет и на управителя на Националната здравноосигурителна каса, както и
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите в частта за събиране
на здравноосигурителните вноски.
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на § 10, който влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9934
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УКАЗ № 335
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ЗАКОН

за Сметната палата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството,
функциите, организацията и дейността на
Сметната палата, както и правомощията на
нейните органи.
(2) Сметната палата осъществява контрол за
изпълнението на бюджета и на други публични
средства и дейности съгласно този закон и
международно признатите одитни стандарти.
Основна задача
Чл. 2. Основна задача на Сметната палата
е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните
предприятия, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на
публичните средства и дейности, както и да
предоставя на Народното събрание надеждна
информация за това.
Независимост
Чл. 3. Сметната палата е независима при
осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
Основни принципи
Чл. 4. Дейността на Сметната палата се
осъществява въз основа на следните принципи:
1. независимост, обективност и добросъвестност;
2. професионализъм, почтеност и безпристрастност;
3. последователност и предвидимост;
4. публичност и прозрачност;
5. доверие, сътрудничество и конструктивност.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ, СТАТУТ И БЮДЖЕТ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА
Видове одити
Чл. 5. (1) Сметната палата извършва:
1. финансови одити;
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2. одити за съответствие при финансовото
управление;
3. одити на изпълнението;
4. специфични одити.
(2) Сметната палата може да извършва
док у мен та лни и фак т и ческ и п роверк и и
други контролни действия по отношение на
юридическ и лица, възложени є със специални закони, само в рамките на одитната си
дейност и по реда на този закон.
Обхват на одитната дейност
Чл. 6. (1) Сметната палата одитира:
1. държавния бюджет;
2. бюджета на държавното обществено
осигуряване;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. бюджетите на общините;
5. други бюджети, приемани от Народното
събрание.
(2) Сметната палата одитира и:
1. бюджетите и извънбюджетните сметки
и фондове на разпоредителите с бюджетни
кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението
на тяхното имущество;
2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши
училища, Българското национално радио и
на Българската национална телевизия;
3. бюджетните и извънбюджетни средства,
предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност;
4. средствата от фондове и програми на
Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните
ползватели на средствата;
5. бюджетните разходи на Българската
народна банка (БНБ) и тяхното управление;
6. формирането на годишното превишение
на приходите над разходите на БНБ, дължимо
към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг,
общинския дълг и използването на дълговите
инструменти;
8. приватизирането и концесионирането на
държавно и общинско имущество, както и на
предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
9. изпълнението на международни спогодби,
договори, конвенции или други международни
актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от
оправомощен орган;
10. други публични средства, активи и дейности, когато това є е възложено със закон.
(3) Сметната палата извършва одити на:
1. държавните преприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон;
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2. търговските дружества с над 50 на сто
държавно и/или общинско участие в капитала;
3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или
задължения, гарантирани с държавно и/или
общинско имущество.
(4) Сметната палата извършва одити на
управлението и разпореждането с публични
активи и пасиви независимо от основанието
за това управление и разпореждане и правното
положение на лицата, които го извършват.
(5) Сметната палата изготвя доклади със
становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено
осигуряване, на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и по бюджетните
разходи на БНБ, които представя в Народното
събрание.
Годишна програма за одитната дейност
Чл. 7. (1) Сметната палата приема с общо
съгласие годишната програма за одитната си
дейност. Народното събрание може със свое
решение да възлага на Сметната палата да
извършва до пет одита годишно извън предвидените в годишната програма.
(2) Сметната палата приема програмата по
ал. 1 след обнародване на държавния бюджет
на Република България за съответната година в „Държавен вестник“, но не по-късно от
31 декември на предходната година.
(3) Годишната програма за одитната дейност
на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното
приемане или изменение.
(4) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита
на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската
сметна палата и на Европейската комисия
за сведение.
Сътрудничество с институции в Република
България
Чл. 8. (1) При осъществяване на своята
дейност Сметната палата си сътрудничи със:
1. държавни органи с цел повишаване на
ефективността на контролната система и борба
с престъпността и корупцията;
2. професиона лни и неправителствени
организации с цел обмен на добри практики
и професионално развитие.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с институциите по ал. 1 се определят със
съвместни споразумения.
Сътрудничество с Европейската сметна палата и други върховни одитни институции.
Представителство
Чл. 9. (1) Сметната палата сътрудничи с
Европейската сметна палата и с върховни
одитни институции на други страни в областта
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на външния одит и представлява Република
България в международните организации на
върховните одитни институции.
(2) Сметната палата може да извършва
съвместни одити с Европейската сметна
палата на средства по чл. 6, ал. 2, т. 4 и с
върховни одитни институции на други страни
по изпълнението на международни актове по
чл. 6, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в
подписани споразумения.
Статут
Чл. 10. Сметната палата е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София.
Бюджет
Чл. 11. Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския
бюджет на Република България.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Сметна палата
Чл. 12. (1) Сметната палата в състав председател и двама заместник-председатели се
избира от Народното събрание.
(2) Председателят се избира за срок 6 години, а заместник-председателите за срок
7 години.
Председател
Чл. 13. (1) Сметната палата се ръководи
от председател.
(2) За председател на Сметната палата,
наричан по-нататък „председател“, се избира
лице, което:
1. има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и
професионален стаж в областта на одита,
финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години;
2. не е било член на правителството или
ръководител на централен или местен орган
през последните три години, предхождащи
избора;
3. не е осъждано за умишлени престъпления
от общ характер и не е лишавано по съдебен
ред от правото да заема съответната длъжност.
(3) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от
възнаграждението на председателя на Народното събрание.
(4) Председателят не може да бъде преизбиран.
Заместник-председатели
Чл. 14. (1) Заместник-председателите се
избират от Народното събрание по предложение на председателя.
(2) За заместник-председател се избира
лице, което отговаря на изискванията на
чл. 13, ал. 2.
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(3) Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на
сто от възнаграждението на председателя.
(4) Заместник-председателите могат да
бъдат преизбирани.
Несъвместимост и конфликт на интереси
Чл. 15. Председателят и заместник-председателите не могат да бъдат лица, които
помежду си са съпрузи или се намират във
фактическо съжителство, или са роднини по
права линия без ограничения и по съребрена
линия до четвърта степен включително, както
и лица, свързани по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.
Избор на председател и заместник-председатели
Чл. 16. (1) Народното събрание избира
председател на Сметната палата три месеца
преди изтичането на мандата на действащия
председател.
(2) В 14-дневен срок от изтичането на
мандата на заместник-председателите председателят прави предложение пред Народното
събрание за нов избор.
(3) Избраният по ал. 1 председател на
Сметната палата встъпва в длъжност в деня
на изтичането на мандата на лицето, на чието
място е избран.
(4) Избраните по ал. 2 лица встъпват в
длъжност от деня на избирането им.
(5) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност
освен научна, преподавателска или дейност,
регламентирана в Закона за авторското право
и сродните му права.
Клетва
Чл. 17. Председателят и заместник-председателите полагат пред Народното събрание
следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията
и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата
функции, като се ръководя от принципите за
независимост, обективност и добросъвестност
при изпълнението на задълженията, възложени
ми от закона. Заклех се.“
Предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 18. (1) Пълномощията на председателя
и заместник-председателите се прекратяват
от Народното събрание преди изтичането на
мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъп
ление от общ характер или са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
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4. поради несъвместимост по чл. 13, ал. 2,
т. 3 и чл. 15, настъпила след избора;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
6. при смърт.
(2) При прекратяване на пълномощията на
председателя Народното събрание определя
негов заместник, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 – 5 председателят прави мотивирано предложение пред
Народното събрание за освобождаване на
съответния заместник-председател.
(4) При прекратяване на пълномощията
на заместник-председател председателят в
едномесечен срок прави предложение пред
Народното събрание за избиране на нов заместник-председател.
(5) Новоизбраният председател или заместник-председател довършва мандата на този,
на чието място е избран.
Правомощия на Сметната палата
Чл. 19. С общо съгласие Сметната палата
утвърждава:
1. бюджета и отчета за неговото изпълнение;
2. правилник за устройство и организация на
дейността на Сметната палата, Етичен кодекс
на работещите в Сметната палата, наръчник за
прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната
палата, правилник за подбор, назначаване,
обучение, оценка на трудовото изпълнение
и професионалното развитие на одиторите и
служителите, стратегии, политики, указания и
други вътрешни актове, уреждащи дейността
на институцията.
Правомощия на председателя
Чл. 20. Председателят:
1. ръководи, организира и контролира дейността на Сметната палата и я представлява
в страната и в чужбина;
2. определя правомощия по ръководство,
организация и контрол на одитната дейност
на заместник-председателите;
3. определя свой заместник при отсъствие;
4. упражнява правомощия на първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с одиторите и служителите на Сметната палата в съответствие с предвидените с
този закон правила;
6. участва в заседанията на Консултативния
съвет на Сметната палата;
7. оповестява Международно признатите
одитни стандарти на интернет страницата на
Сметната палата.
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Функционална и териториална организация
Чл. 21. (1) Одитната дейност в Сметната палата се организира в дирекции. Към
дирекциите могат да се обособяват отдели,
сектори, както и изнесени работни места на
територията на страната.
(2) Дирекциите се ръководят от директори.
(3) За директор на дирекция се назначава
лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
2. има трудов и/или служебен стаж не
по-малко от 7 години в областта на одита,
финансовия контрол, финансите или счетоводството;
3. е спечелило конкурс за директор;
4. притежава опит като ръководител не
по-малко от три години.
(4) При отсъствие на директор на дирекция
неговите правомощия се упражняват от друг
директор на дирекция, определен със заповед
на председателя.
Консултативен съвет на Сметната палата
Чл. 22. (1) Консултативният съвет на Сметната палата включва председателя на Сметната
палата и петима членове с професионален
опит в областта на одита, финансовия контрол,
финансите или счетоводството не по-малко
от 15 години. Председателят председателства
заседанията на Консултативния съвет, но не
участва в гласуването.
(2) Членовете на Консултативния съвет се
избират от Народното събрание за срок 5 години. Членовете могат да бъдат преизбирани.
(3) Консултативният съвет на Сметната
палата приема:
1. правила за организацията на своята
дейност;
2. правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в
Сметната палата.
(4) Консултативният съвет на Сметната
палата дава становища по:
1. одитните доклади за резултатите от
одитите, възложени от Народното събрание,
които стават неразделна част от докладите;
2. доклада на Комисията за заверка на годишния финансов отчет на Сметната палата
до Народното събрание;
3. отчета за изпълнението на бюджета на
Сметната палата;
4. отчета за дейността на Сметната палата;
5. отчетите за изпълнение на стратегията
и плана за обучение на персонала;
6. оценките на трудовото изпълнение и
професионалното развитие на одиторите и
служителите в случай на подадено до съвета
възражение или в случаите по чл. 34, ал. 3;
7. случаи на неспазване на нормите на
Етичния кодекс на одиторите;
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8. назначаване и освобождаване на ръководителя на звеното за вътрешен одит, статута,
стратегическия и годишен план за дейността
на звеното по вътрешен одит, както и по
одитните му доклади;
9. други становища по въпроси, възложени
от Народното събрание.
(5) Консултативният съвет на Сметната
палата дава препоръки:
1. по проекта за бюджет на Сметната палата;
2. по проекта за годишна програма за
одитна дейност на Сметната палата;
3. по проектите за стратегия и плановете
за обучение на персонала;
4. за промени в актовете по чл. 19, т. 2;
5. по организационната структура на Сметната палата;
6. за подобряване ефективността на контрола по изпълнение на препорък ите на
Сметната палата.
(6) Консултативният съвет извършва два
пъти в годината преглед на качеството на
приключили одити, подбрани на извадков
принцип, и на одитите, възложени с решение
на Народното събрание. Доклад с обобщените
резултати от прегледите се изпраща на Народното събрание за сведение и се публикува
на интернет страницата на Сметната палата.
(7) Членове на Консултативния съвет не
могат да бъдат лица, които помежду си са
съпрузи или се намират във фактическо съжителство, или са роднини по права линия без
ограничения и по съребрена линия до четвърта
степен включително, както и лица, свързани
по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
(8) Членовете на Консултативния съвет, с
изключение на председателя, за участието си
във всяко заседание получават възнаграждение
в размер на една минимална работна заплата
за страната, но не повече от 24 минимални
работни заплати годишно.
(9) Пълномощията на членовете на Консултативния съвет на Сметната палата се
прекратяват от Народното събрание преди
изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъп
ление от общ характер или са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
4. поради несъвместимост по чл. 13, ал. 2,
т. 3 и чл. 15, настъпила след избора;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
6. при смърт.
(10) При прекратяване на пълномощията
на член на Консултативния съвет Народното
събрание избира нов член, който довършва
мандата му.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СМЕТНАТА ПАЛАТА
Ръководни органи и служители в Сметната
палата
Чл. 23. (1) Ръководни органи на Сметната
палата са председателят и заместник-председателите.
(2) Служители на Сметната палата са
директорите на дирекции, одиторите и служителите от администрацията.
Права и задължение по трудови правоотношения
Чл. 24. (1) Трудовите правоотношения на
служителите на Сметната палата се уреждат
съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(2) Ръководните органи на Сметната палата
имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или
противоречат с тяхното правно положение.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват
изискванията на Етичния кодекс на работещите в Сметната палата и наръчника за прилагане на Международно признатите одитни
стандарти и одитната дейност на Сметната
палата. При неизпълнение на тези изисквания
на служителите на Сметната палата могат да
бъдат налагани дисциплинарни наказания при
условията и по реда, определени в Кодекса
на труда.
Одитори
Чл. 25. (1) За одитор на Сметната палата
се назначава лице, което:
1. е с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с
трудов или служебен стаж не по-малко от
три години, и
2. е преминало успешно изпита за одитор
в Сметната палата съгласно правилата за
условията и реда за провеждане на изпит за
назначаване на одитори в Сметната палата
или притежава сертификат за одитор;
3. е спечелило конкурс за назначаване по
реда на правилника за подбор, назначаване,
обучение, оценка на трудовото изпълнение
и професионалното развитие на одиторите и
служителите на Сметната палата.
(2) Одиторските длъжности са одитор,
старши одитор първа степен, старши одитор
втора степен и главен одитор. Повишаването
в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка
на трудовото изпълнение и професионалното
развитие на одиторите и служителите на
Сметната палата.
(3) За стажант-одитор се назначава лице
с висше образование, с образователно квалификационна степен „магистър“, което е
спечелило конкурс, съгласно правилника за
подбор, назначаване, обучение, оценка на
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трудовото изпълнение и професионалното
развитие на одиторите и служителите на
Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност.
(4) Одиторите извършват одити в одитни
екипи. Ръководителите на одитните екипи се
определят от съответния директор на дирекция и носят отговорност за професионалното
ръководство и качественото извършване на
одитите.
Несъвместимост за заемане на длъжност
Чл. 26. (1) За служители на Сметната палата
се назначават лица, които не са осъждани за
умишлено престъпление от общ характер и
не са лишени по съдебен ред от правото да
заемат съответната длъжност.
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 1 лицата са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя,
който е задължен да предприеме действия в
съответствие със законовите му правомощия.
Стаж
Чл. 27. (1) Ста жът на директорите на
дирекции, одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и
експертни длъжности с ръководни функции,
придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж
по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква
служебен стаж по специалността.
(2) Стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжности в
Сметната палата, се зачита за стаж по чл. 164,
ал. 1 – 5 от Закона за съдебната власт и по
чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност.
Право на представително облекло
Чл. 28. Служителите на Сметната палата
имат право на представително облекло на
стойност до три минимални месечни работни заплати за страната, като средствата се
осигуряват с нейния бюджет.
Отличия и награди
Чл. 29. Служителите на Сметната палата
могат да бъдат награждавани еднократно с
отличия и с предметни или парични награди
до размера на основната месечна заплата за
изпълнение на определени задачи в рамките
на разполагаемите средства по бюджета за
съответната година. Отличията и наградите
и условията за присъждането им се определят
с правилника за устройство и организация на
дейността на Сметната палата.
Забрана за извършване на платена дейност
Чл. 30. (1) Директорите на дирекции и
одиторите не могат да заемат друга платена
длъжност или да извършват друга платена
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дейност освен научна, преподавателска или
дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред работодателя с декларация.
Възнаграждения
Ч л. 31. (1) Основни те месечни въ знаграждения на служителите на Сметната палата се определят от председателя съгласно
вътрешните правила за работната заплата
и разполагаемите средства по бюджета за
съответната година.
(2) Работещите в Сметната палата могат
да получават допълнителни възнаграждения
за постигнати резултати по ред, установен със
закон или с акт на Министерския съвет или
с вътрешните правила за работната заплата.
Задължение за опазване на информация
Чл. 32. (1) Лицата по чл. 23 и членовете на
Консултативния съвет са длъжни да опазват
класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и
търговската, банковата или друга защитена
от закона тайна и да не разгласяват факти и
обстоятелства, станали им известни при или
по повод изпълнението на техните задължения.
(2) Лицата по чл. 23 и членовете на Консултативния съвет при постъпване на работа
подписват декларация за опазване на тайната
и за неразгласяване на факти и обстоятелства
по ал. 1.
Обучение и професионална квалификация
Ч л. 33. (1) Сл у ж и т ели т е на Смет ната
палата са длъжни да участват в обучението,
организирано от Сметната палата за поддържане и повишаване на професионалната
квалификация.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
Оценка на трудовото изпълнение. Последици
Чл. 34. (1) Служителите на Сметната палата
подлежат ежегодно на оценка за трудовото
изпълнение.
(2) Оценката на трудовото изпълнение се
извършва при условия и по ред, определени с
правилника за подбор, назначаване, обучение,
оценка на трудовото изпълнение и професионално развитие на служителите.
(3) Трудовото правоотношение на служител
може да бъде прекратено, когато е получил две
последователни най-ниски годишни оценки.
Застраховки
Чл. 35. Ръководните органи, одиторите и
директорите се застраховат задължително
със застраховките „Живот“ и „Злополука“
за сметка на бюджета на Сметната палата.
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ОДИТН А ДЕЙНОСТ. ПРА ВОМОЩИ Я И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ И
ОДИТОРИТЕ
Възлагане на одитите
Чл. 36. (1) Одитите по годишната програма
за одитната дейност се възлагат със заповед
на заместник-председател.
(2) Одитите по решение на Народното събрание се възлагат със заповед на председателя.
(3) Одитите се извършват в одитирания
обект и/или в помещенията на Сметната
палата по програма, утвърдена от заместник-председател, съответно от председателя
в случаите по ал. 2.
Правомощия при извършване на одитите
Чл. 37. (1) Одиторите, директорите на дирекции и ръководните органи на Сметната
палата по време и във връзка с извършваните
одити имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети и
активи, свързани с финансовото управление
на одитираните организации, включително
да изискват годишните финансови отчети на
дружествата с държавно и общинско участие,
които подлежат на одит, и протоколите от
заседанията на техните органи;
2. да изискват в определени от тях срокове
справки, заверени копия от документи и друга
информация във връзка с предварителното
проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения
от длъжностни лица, включително от бивши
длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси,
които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от
документи и друга информация от физически
лица, юридически лица и еднолични търговци
извън одитирания обект, свързани с възможни
случаи на незаконна дейност, които засягат
финансовите и имуществените интереси на
одитирания обект или средствата от фондове
и програми на Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация
от всички органи в страната, както и достъп
до базите им от данни във връзка с дейността
на Сметната палата;
6. да присъстват на заседания на органите
на одитираните организации и лица, ако дневният им ред е във връзка с провеждания одит.
(2) При упражняване на правомощията по
ал. 1 достъпът до класифицирана информация
се извършва при условията и по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
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(3) Одиторите на Сметната палата могат
да изискват извършване на инвентаризации
във връзка с одитите.
Задължения на ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации
Чл. 38. (1) Ръководителите и длъжностните
лица в одитираните организации са длъжни
да оказват съдействие на лицата по чл. 37,
ал. 1 при осъществяване на правомощията
им и да осигуряват подходящи помещения и
технически средства за извършване на одитите,
включително ползване на телекомуникационни средства.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да се позовават
на държавна, служебна, търговска, банкова
или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
(3) При отказ от съдействие за упражняване на правомощията по чл. 37, включително
при непредставяне на изисквана информация,
председателят, след писмено предупреждение, може да оповести незаконосъобразното
поведение на съответните длъжностни лица.
(4) При отказ за предоставяне на информация по чл. 37, ал. 1, т. 4 председателят
има право да издаде заповед за извършване
на проверка на юридическото лице или на
едноличния търговец във връзка с отказаната
информация.
(5) При възпрепятстване на проверката по
ал. 4 от юридическото лице или от едноличния
търговец Сметната палата сезира органите на
прокуратурата.
(6) Събраните писмени доказателства при
проверката по ал. 4 са неразделна част от
документацията за извършения одит в одитираната организация.
Отговорност за причинени вреди
Чл. 39. Ръководните органи на Сметната
палата, директорите на дирекции и одиторите не носят имуществена отговорност за
причинени вреди при упражняване на своите
правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.
Несъвместимост и конфликт на интереси
при извършването на одитите
Чл. 40. (1) В одитите не могат да участват
лица, които са роднини по права линия без
ограничения и по съребрена линия до четвърта
степен включително с длъжностните лица в
одитирания обект, чиято дейност е свързана
със събиране или разходване на бюджетни и
други публични средства и с управление на
имущество по чл. 6, или са техни съпрузи,
или се намират във фактическо съжителство,
както и тези, които са работили в одитирания
обект или са участвали в неговото управление
през последните три години, или имат частен
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интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
от одитираната дейност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират
писмено преди започването на одита пред
заместник-председател.
(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се
установи в процеса на одита, лицата са длъжни
да си направят писмен отвод.
(4) Декларациите по ал. 2 и отводите по
ал. 3 са неразделна част от документацията
за извършения одит.
Външни експерти
Чл. 41. (1) В отделни случаи за проверка на
специфични въпроси при одитите могат да се
привличат и външни експерти при спазване
изискванията на чл. 40 и на международно
признатите одитни стандарти.
(2) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за опазване на тайната и неразгласяване на
факти и обстоятелства по чл. 32, ал. 2.
Мерки по време на одита при незаконосъобразни и увреждащи действия
Чл. 42. При установени в процеса на одита
действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на
бюджетни или други публични средства, както
и за увреждане на имущество на одитиран
обект, отговорният заместник-председател,
по предложение на ръководителя на одитния
екип и директора уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за
спиране на действията.
Изготвяне на проект на одитен доклад
Чл. 43. В срок до 14 дни от завършване на
одита ръководителят на одитния екип изготвя
проект на одитен доклад съгласно приетата
одитна програма и при спазване на изискванията на закона и международно признатите
одитни стандарти.
Правомощия на директор на дирекция
Чл. 44. (1) Директорът упражнява контрол
за съответствие на проекта за одитен доклад
с изискванията по чл. 43, оценява доказателствата по отношение на тяхната надеждност и
достатъчност и обвързаността им с направените констатации, изводи, оценки и препоръки.
(2) В 14-дневен срок от предаването на
проекта директорът се произнася с мотивирано писмено решение, с което:
1. одобрява проекта на одитния доклад;
2. връща проекта на одитен док лад с
указания за доработване и отстраняване на
допуснатите пропуски.
(3) В 14-дневен срок от решението по ал. 2,
т. 2 ръководителят на одитния екип изпраща
преработения проект на одитен доклад на
директора за одобрение.
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(4) При несъгласие с дадените указания
ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред отговорния заместникпредседател.
(5) Заместник-председателят разглеж да
възражението и се произнася с мотивирано
писмено решение, което е окончателно.
Връчване на проекта на одитен доклад
Чл. 45. (1) Одобреният проект на одитен
доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите
ръководители на организацията през одитирания период, не по-късно от един месец след
приключването на одита.
(2) Независимо от задължението за уведомяване по ал. 1 съобщение за връчването на
одитния доклад се публикува на интернет страницата на Сметната палата, като съответният
ръководен орган на Сметната палата може да
предприеме и други действия за своевременно
уведомяване на бившите ръководители на
одитираната организация.
(3) Ръководителят на одитираната организация и лицата по ал. 2 могат да дадат писмени
възражения по проекта на одитния доклад,
предоставяйки допълнителни доказателства
и/или допълнителни писмени обяснения в
14-дневен срок от връчването му.
(4) При писмено искане на ръководителя
на одитираната организация отговорният заместник-председател може да удължи срока
по ал. 3 със 7 дни.
(5) Заместник-председателят изготвя мотивирано заключение по възраженията по ал. 3
в 14-дневен срок от получаването им и ги
представя на председателя заедно с писмени
мотивирани предложения за изменения на
констатации, изводи, оценки или препоръки.
(6) При закриване на одитирана организация проектът на одитния доклад се връчва
на ръководителя на правоприемника. Когато
не е определен правоприемник, проектът на
одитния доклад се изпраща за сведение на
органа, взел решение за закриване на организацията.
Окончателен одитен доклад
Чл. 46. (1) Председателят или оправомощен от него заместник-председател, различен
от този по чл. 45, ал. 5, издава окончателен
одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата и на възраженията и
обясненията на лицата по чл. 45, ал. 3, като
може да:
1. приеме или отхвърли напълно или частично заключението по чл. 45, ал. 5 и направените към него предложения за изменения
и в резултат на това приеме, измени, отмени
изцяло или частично констатации, изводи,
оценки и препоръки в одитния доклад;
2. отхвърли изцяло одитния доклад поради
неотстраними пропуски и нередности в него.
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(2) Когато промените в одитния доклад
водят до изводи за нарушения, за които се
търси по-тежка отговорност, председателят
уведомява за това ръководителя на одитираната организация.
(3) Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено
възражение по промените в констатациите,
оценките и изводите по ал. 2 в 14-дневен срок
от получаване на уведомлението.
(4) Председателят се произнася окончателно
по допълнително представеното възражение
по ал. 3.
Изпращане на одитния доклад на одитирания
обект
Ч л. 47. (1) Председател я т изп раща на
ръководителя на одитираната организация
окончателния одитен доклад в 7-дневен срок
от издаването му.
(2) Когато одитираната организаци я е
второстепенен или от по-ниска степен разпоредител с бюджетни кредити, докладът по
ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за сведение
или за предприемане на конкретни действия в
съответствие със законовите му правомощия.
(3) Председателят може да изпрати доклада
и на други органи, които имат отношение
към извършения одит, за сведение или за
предприемане на съответни действия.
Контрол за изпълнение на препоръките
Чл. 48. (1) Председателят или оправомощен
от него заместник-председател организира
осъществяването на навременен конт рол
за изпълнението на препоръките и редовно
информира за това Консултативния съвет на
Сметната палата.
(2) Ръководителят на одитираната организация е длъжен да предприеме мерки за
изпълнение на препоръките и да уведоми
писмено за това председателя в определен в
доклада срок, който трябва да бъде съобразен
с характера на препоръките.
(3) При неизпълнение на препоръките
председателят изпраща доклад с предложения
за предприемане на действия съответно на
Народното събрание, на Министерския съвет
или на общински съвет.
Мерки при нарушения на режима на обществените поръчки
Чл. 49. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, одитният доклад в частта за
нарушенията на процедурите се изпраща на
Агенцията по обществени поръчки за пред
приемане на съответните действия.
(2) Докладите по ал. 1 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на одитния доклад.
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Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице
Чл. 50. С одитния доклад председателят
може да поиска освобождаване от длъжност
на лице, което носи управленска отговорност
и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или
не са изпълнени дадени от Сметната палата
препоръки.
Предложение за ограничаване на разходи на
одитирана организация
Чл. 51. (1) След издаването на окончателния одитен доклад, както и при отказ от
заверка на финансов отчет, председателят
може да предложи на министъра на финансите ограничаване на разходите по бюджета
на одитирана организация, която нарушава
закона или системно не изпълнява дадените
препоръки, до отстраняване на нарушенията.
(2) Предложението по ал. 1 не може да
съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.
Прилагане на Административнопроцесуалния
кодекс
Чл. 52. За неуредените въпроси в производството по чл. 36 – 47 се прилагат разпоредбите
на глави втора, пета и седма от Административнопроцесуалния кодекс.
Финансов одит
Чл. 53. (1) Сметната палата извършва финансов одит на:
1. годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на бюджетните
организации – второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални
закони;
2. годишните финансови отчети на общините, чиито бюджети надхвърлят 10 млн. лв.;
3. други финансови отчети, когато това е
предвидено в закон.
(2) Сметната палата извършва финансови одити на годишни финансови отчети на
общини, чиито бюджети не надхвърлят 10
млн. лв., въз основа на оценка на риска и при
периодичност, определена от нея.
(3) Финансовите одити се извършват по реда
на този закон, актовете за неговото прилагане
и международно признатите одитни стандарти.
(4) Периодичните отчети за изпълнението
на бюджетите и извънбюджетните сметки и
фондове на лицата по ал. 1 се предоставят на
Сметната палата за осъществяване на текущ
контрол, оценка на риска и предварително
проучване във връзка с одитите.
(5) Срокът за представяне в Сметната
палата на отчетите по ал. 1 се определя от
министъра на финансите съгласувано със
Сметната палата.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

(6) При непредставяне или при представяне
след срока по ал. 5 или при отказ за заверка на
отчетите по ал. 1 председателят на Сметната
палата уведомява министъра на финансите
за предприемане на конкретни действия в
съответствие със законовите му правомощия.
(7) Възлагането на финансов одит по ал. 1
се извършва със заповед на заместник-председател.
(8) Ръководителят на одитния екип изготвя
одитен доклад и становище за извършения
одит със заключение за заверка или за отказ
от заверка на съответния отчет. Одитното
становище за заверка на финансов отчет
може да бъде:
1. одитно становище за заверка без резерви;
2. одитно становище за заверка без резерви
с обръщане на внимание;
3. одитно становище за заверка с резерви;
4. одитно становище за отказ за заверка.
(9) Основанията за формиране на одитно
становище при финансов одит се уреждат с
международно признатите одитни стандарти.
(10) Докладът и становището по ал. 8 се
проверяват и одобряват от съответния директор на дирекция.
(11) Отговорният заместник-председател
одобрява одитните доклади и становища.
(12) Докладът и одитното становище се
връчват на ръководител я на съответната
организация.
(13) В случай на отказ от заверка председателят на Сметната палата уведомява
министъра на финансите за предприемане на
мерки по чл. 38 от Закона за устройството на
държавния бюджет. Когато одитът се отнася
до второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити, одитното становище се изпраща и
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
Доклади със становища по отчети за изпълнение на бюджети
Чл. 54. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната
здравноосигурителна каса и БНБ представят
на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им отчети съответно за изпълнението
на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
и по бюджетните разходи на БНБ.
(2) Сметната палата изготвя доклади със
становища по отчетите по ал. 1 не по-късно
от три месеца от получаването им.
Уведомления до компетентни органи за пред
приемане на мерки
Чл. 55. (1) При наличие на данни за вреди
и за нарушения при изпълнението на бюджети
и извънбюджетни сметки и фондове или при
управлението на имущество, които не съставляват престъпление, председателят изпраща
одитния доклад на съответния компетентен
орган за търсене на имуществена или адми-
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нистративнонаказателна отговорност. Съответният орган задължително в 14-дневен срок
от получаването на материалите от одита или
одитния доклад възлага извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.
(2) Органът по ал. 1 уведомява председателя в срок до два месеца от получаването
на материалите от одита или одитния доклад
за предприетите мерки по тях.
(3) Председателят оповестява получените
уведомления, както и неизпълнението на
задължението за уведомление.
Уведомления при данни за престъпление
Чл. 56. (1) При наличие на данни за престъп
ление председателят изпраща одитния доклад
и материалите към него на прокуратурата.
(2) Органите на прокуратурата уведомяват
текущо Сметната палата за предприетите
действия по изпратените материали по ал. 1.
(3) Сметната палата не може да огласява
данни в случаите по ал. 1 до приключване
на наказателното производство.
(4) При наличие на данни за престъпление
при управлението на средства от фондове и
програми на Европейския съюз с решение на
Сметната палата материалите от одита или
одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с
измамите и корупцията на Европейския съюз.
Оповестяване на одитните доклади
Чл. 57. (1) Сметната палата оповестява
одитните доклади, които не представляват
защитена от закона тайна, включително на
средствата от фондове и програми на Европейския съюз, както и становищата по чл. 54.
(2) Оповестяването се прави чрез интернет
страницата на Сметната палата или по друг
подходящ начин, определен от председателя.
(3) Извършени одити не се оповестяват
преди окончателния доклад по чл. 46.
(4) Докладите и становищата по чл. 54,
ал. 1 се оповестяват след внасянето им в
Народното събрание.
Оповестяване на други обстоятелства
Чл. 58. Председателят оповестява неизпълнението на задълженията по чл. 38, неизпълнението на дадените препоръки, отказа от
освобождаване от длъжност по чл. 50, както
и други обстоятелства, определени от него.
Одитни доклади на средства от фондове и
програми на Европейския съюз и по изпълнение
на международни актове
Чл. 59. Доклади за извършените одити,
включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския
съюз и на изпълнението на международни
актове по чл. 6, ал. 2, т. 9 се предоставят на
Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
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ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
Внасяне на доклади в Народното събрание
Чл. 60. (1) Председателят на Сметната
палата внася в Народното събрание:
1. доклади със становища по отчетите за
изпълнението на държавния бюджет, бюджета
на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна
каса и по бюджетните разходи на БНБ за
предходната година;
2. доклади със становища за извършени
одити на бюджетни системи или със значими
резултати за съответните бюджети и другите
публични средства и дейности;
3. одитните доклади за извършените одити
по решение на Народното събрание.
(2) При поискване от Народното събрание
или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.
Предложения за разглеждане на одитни доклади
Чл. 61. Консултативният съвет на Сметната палата, както и председателят могат да
правят предложения до Народното събрание
и нейните специализирани комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение
за подобряване на бюджетната дисциплина и
управлението на бюджетните и/или другите
публични средства и дейности.
Отчет за дейността на Сметната палата
Чл. 62. (1) В срок до 30 септември на текущата година председателят на Сметната
палата внася в Народното събрание отчет за
дейността є за предходната година.
(2) Отчетът се публикува в интернет страницата на Сметната палата.
Одит на годишния финансов отчет на Сметната палата
Чл. 63. (1) Годишният финансов отчет на
Сметната палата се одитира от независима
комисия, в която се включват най-малко двама
регистрирани одитори.
(2) Числеността и съставът на комисията
по ал. 1 се определят от Народното събрание.
(3) Докладът на комисията по отчета по
ал. 1 се представя в Народното събрание
заедно с отчета за дейността на Сметната
палата за съответната година.
(4) Председателят на Сметната палата
може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се
представя в Народното събрание.
(5) Докладът по ал. 3 се оповестява след
приемането му от Народното събрание заедно
със становището по ал. 4.
(6) Разходите за извършване на одита по
ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната
палата.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 64. (1) За нарушение по чл. 38, ал. 1 и
2 и чл. 55, ал. 2 виновните лица се наказват
с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 10 000 лв.
(3) При възпрепятстване на проверката
по чл. 38, ал. 4 на виновното лице се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
10 000 лв.
(4) Глобите и имуществените санкции по
ал. 1, 2 и 3 се внасят в приход на републиканския бюджет.
Чл. 65. (1) Актовете за констатиране на
нарушенията се съставят от одиторите, а
наказателните постановления се издават от
председателя или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Одит“ е проверката, която включва
действията по събиране и анализиране на
финансова и нефинансова информация за
оценка на управлението на бюджетните и
другите публични средства и дейности и на
отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
2. „Финансов одит“ е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов
отчет на предприятието дава вярна и честна
представа за неговото финансово състояние
и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност.
3. „Одит за съответствие при финансовото
управление“ е проверката на системите за
финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията,
планирането, управлението, отчитането и
контрола на бюджетните и другите публични
средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията
на нормативните актове, вътрешните актове
и договорите.
4. „Одит на изпълнението“ е проверката
на дейностите по планиране, изпълнение и
контрол на всички равнища на управление
в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) „ефективност“ е степента на постигане на
целите на одитирания обект при съпоставяне
на действителните и очакваните резултати от
неговата дейност;
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б) „ефикасност“ е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при
осъществяване на дейността на одитирания
обект;
в) „икономичност“ е придобиването с наймалки разходи на необходимите ресурси за
осъществяване на дейността на одитирания
обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
5. „Одитирана организация“ е всяка организация, която подлежи на одит съгласно
изискванията на този закон.
6. „Специфични одити“ са одитите, извършвани при условията и по реда на специален
закон.
7. „Одитиран обект“ е програмата, дейността или функцията в рамките на отделна
одитирана организация или в рамките на
публичния сектор като цяло, които са обект
на одит.
8. „Публични средства“ са средствата по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
9. „Публични активи“ са публичните средства, както и всички имущества, които са
държавна или общинска собственост или са
обект на права на бюджетни предприятия.
10. „Бюджетно предприятие“ е всяка организация по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
11. „Финансов контрол“ е всяка форма на
контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез
специализирани правомощия и процедури,
включително бюджетен контрол, финансов
инспек ционен контрол, данъчен контрол,
митнически контрол и други подобни.
12. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
13. „Международно признати одитни стандарти“ са:
а) Одитните стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната
организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ (ISSAI);
б) Международните одиторски стандарти
(Intenational Standarts on Auditing), издадени
от Борда на Международната федерация на
счетоводителите (International Federation of
Accountants – IFAC), подходящи за финансов
одит при ангажименти с включени допълнителни въпроси, специфични за предприятията
в публичния сектор.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този закон отменя Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм.,
бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от
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2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и
37 от 2006 г., бр. 64 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г. и бр. 42 от 2009 г.).
§ 3. (1) В срок до един месец от влизането
в сила на закона Народното събрание избира председател и заместник-председатели на
Сметната палата.
(2) До избирането на председател и заместник-председатели по ал. 1 избраните по
реда на отменения Закон за Сметната палата
председател и членове изпълняват задълженията си.
§ 4. В срок до един месец от избора на
п редседател Народно т о събрание изби ра
Консултативния съвет на Сметната палата.
§ 5. В срок до един месец от избора на
председател фу нк ционалната и териториалната организация на Сметната палата се
привеждат в съответствие с изискванията на
този закон, като се приемат правилникът за
устройство и организация на дейността на
Сметната палата и правилникът за подбор,
назначаване, обучение, оценка на трудовото
изпълнение и професионално развитие на
одиторите и служителите.
§ 6. В срок до един месец от приемането
на правилника за устройство и организация
на дейността на Сметната палата се провежда
конкурс за назначаване на директорите на
дирекции.
§ 7. В срок до три месеца от избирането
є Сметната палата утвърждава и оповестява
актовете по чл. 19, т. 2.
§ 8. В срок до един месец от избирането
му Консултативният съвет приема правила за
условията и реда за провеждане на изпит за
назначаване на одитори в Сметната палата.
§ 9. (1) Изискването по чл. 25, ал. 1, т. 2 за
одиторите, назначени в Сметната палата до
влизането в сила на този закон, следва да бъде
изпълнено в 6-месечен срок от приемането на
правилата за условията и реда за провеждане
на изпит за назначаване на одитори в Сметната
палата. След изтичането на срока неиздържалите изпита за одитори се преназначават
на длъжност „стажант-одитори“.
(2) Лицата, преназначени на основание ал. 1
на длъжност „стажант-одитор“, са длъжни да
изпълнят изискването по чл. 25, ал. 1, т. 2 в
срок една година от провеждането на първия
изпит за одитори в Сметната палата. Ако
след повторно явяване на изпит за одитор
в Сметната палата лицата, преназначени на
длъжността „стажант-одитор“, не го положат
успешно, те се освобождават от заеманата
длъжност.
§ 10. Незавършените одити и одитите, по
които докладите не са връчени до влизането
в сила на закона, се довършват по реда на
този закон.
§ 11. Заварените актове на Сметната палата запазват действието си, доколкото не
противоречат на изискванията на този закон.
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§ 12. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52
и 54 от 2010 г.) се създава чл. 127в:
„Чл. 127в. (1) Актовете за установяване на
нарушения по този закон, констатирани от
органи на Сметната палата, се съставят от
оправомощени одитори в срок 6 месеца от
деня, в който нарушителят е открит, но не
по-късно от три години от извършването им.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 13. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от
2010 г.) в чл. 108, ал. 6 думите „решението на
Сметната палата за търсене на отговорност,
с приложени към него материали от одита
или одитния доклад по чл. 51, ал. 1 от Закона
за Сметната палата“ се заменят с „одитния
доклад на председателя на Сметната палата
по чл. 55, ал. 1 от Закона за Сметната палата
за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност“.
§ 14. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59 и 62 от 2010 г.) в чл. 72, ал. 1 думите
„решението на Сметната палата за търсене на
отговорност, с приложени към него материали
от одита или одитния доклад по чл. 51, ал. 1
от Закона за Сметната палата“ се заменят с
„одитния доклад на председателя на Сметната
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палата по чл. 55, ал. 1 от Закона за Сметната
палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност“.
§ 15. В Закона за общинските бюджети
(обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от
1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд
от 2001 г. – бр. 9 от 2001 г.; изм., бр. 56 и 93
от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 34 и 105 от
2005 г., бр. 98 от 2006 г. и бр. 108 от 2007 г.)
в чл. 30 ал. 3 се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2010 г. и на 8 декември
2010 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.

10320

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Галина Димитрова Банковска като заместник-председател и член
на Комисията по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Силвия Анастасова Хубенова за
заместник-председател и член на Комисията
по образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
10307

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 328
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Буяр Скъндо – извънреден и пълномощен посланик на Република
А лбани я в Реп ублика Българи я, с орден
„Мадарски конник” първа степен за осо-
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бено големите му заслуги за развитието на
българо-албанските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 7 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10301

УКАЗ № 329
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Юрий Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Израел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10324

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта, приет с Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от
2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.
и бр. 60 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът за сътрудничество е към дирекция „Бюро по труда“ и:
1. извършва контрол и наблюдение на програмите, проектите и мерките за обучение и
заетост, както и на обучението на възрастни;
2. следи за спазване на процедурата за
подбор на работодатели при ползване на насърчителните мерки за заетост и обучение;
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3. обсъжда програми и проекти с регионално значение, които предлага на Комисията
по заетост за включване в Националния план
за действие по заетостта.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато на територията на дирекция
„Бюро по труда“ съществуват повече от три
представителни организации на работниците и служителите или на работодателите на
национално равнище, те определят своите
представители за участие в Съвета за сътрудничество на ротационен принцип.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Съветът за сътрудничество приема
правилник за устройството и дейността си в
едномесечен срок от учредяването си, който
при необходимост се изменя и допълва.“
§ 2. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) За покриване на извършените
от Агенцията по заетостта разходи, посочени в чл. 16, т. 15 ЗНЗ, могат да се използват
средства от резерва за програми и мерки за
заетост и обучение, предвиден в Националния
план за действие по заетостта за съответната
година.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се използват само за покриване на преки допустими
разходи по смисъла на Постановление № 180
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 79 от 2010 г.), когато тези разходи
са верифицирани от Управляващия орган и не
са сертифицирани от Сертифициращия орган
или от Европейската комисия или за тях е
наложена финансова корекция от страна на
компетентен орган.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта внася до министъра на труда
и социалната политика мотивиран доклад
с предложение за отпускане на средства за
покриване на разходите по ал. 2.
(4) Докладът по ал. 3 съдържа отчет на
разходите, които следва да бъдат възстановени,
като се посочват:
1. заповедта/заповедите за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, по която
са извършени;
2. причините, наложили възстановяването
на изразходваните средства;
3. актът/документът, с който Управляващият орган е уведомен, че съответните разходи
не са сертифицирани или на базата на който
е наложена финансовата корекция.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

(5) Министърът на труда и социалната
политика издава заповед за отпускане на
средствата по ал. 3 след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.“
§ 3. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се публикува
в официалната страница на Агенцията по
заетостта в интернет и съдържа:
1. дирекция „Бюро по труда“;
2. номер, дата и срок на валидност на
заявката;
3. наименование на длъжността;
4. местоположение (община);
5. вид на трудовия договор;
6. работно време;
7. трудово възнаграждение;
8. брой на свободните работни места;
9. изисквания към търсещото работа лице
(образование, професионален опит, допълнителни умения и др.).“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията на търсещите работа
лица се извършва лично в дирекция „Бюро
по труда“ въз основа на:
1. документ за самоличност;
2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта;
3. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
4. документи за придобито образование и/
или квалификация;
5. документи, удостоверяващи общ и/или
служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
6. решение на Териториалната експертна
лекарска комисия/Националната експертна
лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност;
7. документ, удостоверяващ придобиване
правото на пенсия за осигурителен стаж и
възраст или на професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
8. други документи – в случаите, когато
са необходими, и/или писмена декларация
за удостоверяване на други обстоятелства.“
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Уведомяването по ал. 3 се извършва
чрез заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта. Заявлението-декларация може да
се подава лично в дирекция „Бюро по труда“
или да се изпраща с препоръчано писмо с
обратна разписка, по факс или по електронен
път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
при спазване на срока за уведомяване. При
включване в програми, мерки и проекти за
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заетост по ЗНЗ и по Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси“ лицата не
подават заявление-декларация.“
4. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „последните 12 месеца“ се
заменят с „последните 6 месеца“;
б) създава се т. 4:
„4. има задължения към бюджета поради
неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и
обучения, финансирани със средства за активна
политика на пазара на труда, включително
по програми на Европейския съюз.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Търсещите работа лица могат да представят допълнително документите по ал. 1,
т. 4 – 8, но не по-късно от определената дата
в графика за посещение на дирекция „Бюро
по труда“ през месеца, следващ месеца на
регистрацията.“
§ 5. В чл. 15, ал. 2 думите „се попълва
регистрационен картон и“ се заличават.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 17 се създава ал. 6:
„(6) Работодателите по чл. 22а ЗНЗ обявяват в дирекция „Бюро по труда“ свободните
работни места при откриване на процедура
за заемането им.“
§ 8. В чл. 19, ал. 3 думите „Алтернативните
програми за заетост“ се заменят с „Програмите за заетост“.
§ 9. В чл. 21, т. 1, буква „е“ накрая се добавя „и чрез мрежата за европейски услуги
по заетостта (EURES)“.
§ 10. В глава седма „Посреднически услуги“
се създава чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Посредниците по чл. 28, ал. 9,
т. 1 ЗНЗ са длъжни, когато разполагат с електронен регистър за наличните работни места,
достъпен в интернет пространството, да предоставят права за връзка с него чрез интернет
страницата на Агенцията по заетостта.
(2) Посредниците по чл. 28, ал. 9, т. 2 ЗНЗ
са длъжни да регистрират в „Е-трудова борса“ на интернет страницата на Агенцията по
заетостта следната информация за обявените
при тях свободни работни места:
1. посредник (име, номер и дата на издаденото удостоверение, номер на регистрирания
посреднически договор с чужд работодател
или корабопритежател);
2. място на работа (в страната/в чужбина/
като морски специалисти);
3. наименование на длъжността;
4. брой на свободните работни места;
5. срок на валидност на обявата.
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(3) Посредниците по чл. 28, ал. 9, т. 2 ЗНЗ
са задължени да актуализират в срок до 3
работни дни в рамките на срока на валидност на обявата информацията по ал. 2 по
отношение на работните места, които вече
са заети или е отпаднала необходимостта от
намиране на кандидат.“
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Проектите на регионални и
браншови програми се разработват по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика, и се внасят в Министерството на
труда и социалната политика след писмена
покана от министъра на труда и социалната
политика до органите по чл. 31, ал. 3, т. 2
и 3 ЗНЗ.
(2) Проектите на програми на институциите и организациите по чл. 31, ал. 1 ЗНЗ
се разработват по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика,
и се внасят в Министерството на труда и
социалната политика след писмена покана
до тях от министъра на труда и социалната
политика.
(3) Министърът на труда и социалната политика издава заповед за състава на комисията
за оценка и подбор на програми/проекти по
ал. 1 и 2 в съответствие с решението на Националния съвет за насърчаване на заетостта.
(4) Членове на комисията могат да бъдат
лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от оценяването на определен кандидат;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на
Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси с участник в процедурата;
3. нямат частен интерес по смисъла на
Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси при оценяване на програма/проект.
(5) Членовете на комисията представят декларация за съответствие на обстоятелствата
по ал. 4 и за спазване изискванията на ал. 10
след получаване на списъка с кандидатите.
(6) Комисията:
1. допуска до оценка проектите на програми,
внесени в срок и разработени в съответствие
с образеца, утвърден от министъра на труда
и социалната политика;
2. разглежда и оценява допуснатите проекти
в съответствие с критериите, утвърдени от
министъра на труда и социалната политика,
след съгласуване с Националния съвет за
насърчаване на заетостта;
3. класира проектите въз основа на резултатите от оценяването;
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4. определя проектите, одобрени за финансиране, както и параметрите и размера
на средствата за реализиране на съответния
проект.
(7) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство от членовете є. Когато
член на комисията е против взетото решение,
той подписва доклада с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(8) Комисията изготвя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
проектите на регионални и браншови програми, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на проектите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. списък на проектите, предлагани за
финансиране, включително размера на финансовите средства, които комисията предлага
да бъдат отпуснати за всеки проект;
4. списък на проектните предложения,
които се предлага да не се финансират, и
мотивите за това;
5. особени мнения със съответните мотиви
на членовете на комисията.
(9) Протоколът по ал. 8 се подписва от
всички членове на комисията и се предава на
министъра на труда и социалната политика.
(10) Членовете на комисията са длъжни
да пазят в тайна обстоятелствата, които са
узнали във връзка с работата си в комисията.
(11) Одобрени те п рог рами/п роек т и се
предлагат за финансиране и включване в Националния план за действие по заетостта и в
плана за действие на Агенцията по заетостта.“
§ 12. В чл. 28 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Агенцията по заетостта осъществява
ежемесечно мониторинг за изпълнението на
Националния план за действие по заетостта
по показатели, утвърдени от министъра на
труда и социалната политика, и представя
ежемесечни отчети в Министерството на
труда и социалната политика за постигнатите
резултати.
(4) Агенцията по заетостта разработва
6-месечен и годишен анализ на резултатите
от изпълнението на Националния план за
действие по заетостта и ги представя в Министерството на труда и социалната политика
в двумесечен срок след изтичане на анализирания период.“
§ 13. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „мерки по чл. 36, 41, 43,
45, 46, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в и
55г ЗНЗ“ се заменят с „мерки по чл. 36, 41,
43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в,
55г и 55д ЗНЗ“.
2. В ал. 2:
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а) точка 3 се изменя така:
„3. сключен писмен договор между работодателя и Агенцията по заетостта чрез
териториалното поделение;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. писмена декларация от работодателя, че
няма изискуеми публични задължения, няма
задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както
и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, не е получавал
средства от други източници за финансиране
на същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ,
и отговаря на изискванията за отпускане на
помощи по Закона за държавните помощи;“
в) създават се т. 6 – 8:
„6. писмо от Националния статистически
институт за определяне кода на основната
икономическа дейност на работодателя – в
случаите по чл. 55д ЗНЗ;
7. копие от документ, удостоверяващ регистрация по схемата на Общността за управ
ление по околна среда и одитиране – EMAS,
по реда на чл. 134 от Закона за опазване на
околната среда; внедрена система за управление на околната среда съгласно стандартите
БДС EN ISO 14001, EN ISO 14001 или ISO 14
001; присъдено право за ползване на екомаркировката на Общността по реда на чл. 138
от Закона за опазване на околната среда за
продукт – резултат от основната икономическа дейност на работодателя – в случаите по
чл. 55д ЗНЗ;
8. копие от сертификат за произход, издаден от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за
възобновяемите и алтернативните енергийни
източници и биогоривата, при осъществяване
на икономическа дейност в Сектор D „Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива“
от утвърдения списък с икономически дейности – в случаите по чл. 55д ЗНЗ.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Работодателите, които осъществяват
икономическа дейност в Сектор Е „Доставяне
на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване“ и Сектор D
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ от утвърдения списък с икономически
дейности, не представят документ по ал. 2,
т. 7 – в случаите по чл. 55д ЗНЗ.“
§ 14. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Думите „меж ду дирекция „Бюро по
труда“ и“ се заменят с „между Агенцията по
заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ и“.
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2. В т. 4 думите „или по чл. 48а“ се заличават.
§ 15. В чл. 33, ал. 2, т. 1 думите „писмена
молба, подадена“ се заменят с „писмено заявление, подадено“.
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „писмена молба“ се
заменят с „писмено заявление“.
2. В ал. 4, т. 1 думите „писмена молба“ се
заменят с „писмено заявление“.
§ 17. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Изплащането на средствата по
чл. 42 ЗНЗ се извършва от Агенцията по
заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ на
адрес, посочен при регистрацията на безработното лице.“
§ 18. В чл. 36а, ал. 4, т. 1 думите „писмена
молба“ се заменят с „писмено заявление“ и
думата „подадена“ се заменя с „подадено“.
§ 19. В чл. 40, ал. 1 думите „писмена молба“
се заменят с „писмено заявление“.
§ 20. В чл. 41, ал. 3 думите „молбата по
чл. 40, ал. 1“ се заменят със „заявлението по
чл. 40, ал. 1“.
§ 21. Член 44 се отменя.
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „писмена молба“ се заменят с
„писмено заявление“;
б) думите „или чл. 49а, ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 4 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
3. В ал. 6, т. 2 думата „молба“ се заменя
със „заявление“.
§ 23. Членове 46, 47 и 48 се отменят.
§ 24. В чл. 49 думите „условията по чл. 47,
ал. 1, чл. 49, ал. 1 и чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ“ се
заменят с „условията по чл. 47, ал. 1 и чл. 49,
ал. 1 ЗНЗ“.
§ 25. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или по чл. 47, ал. 4“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 47, ал. 1, по
чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ не се
възстановява“ се заменят с „по чл. 47, ал. 1
или по чл. 49, ал. 1 ЗНЗ не се възстановява“.
§ 26. В чл. 49б, ал. 1 думите „Лицата по
чл. 47, ал. 1, по чл. 49, ал. 1 и по чл. 49а, ал. 1
ЗНЗ“ се заменят с „Лицата по чл. 47, ал. 1 и
по чл. 49, ал. 1 ЗНЗ“.
§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. да няма задължения за неизпълнение
на сключени договори по програми, мерки и
обучения, както и по проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
7. да не е получавал средства от други източници за финансиране на същите разходи,
посочени в чл. 30а ЗНЗ.“
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2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се
заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7“.
3. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Бюро по труда“ обявява на
информационното табло и най-малко в две
местни или регионални средства за масово
осведомяване насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва
договори с работодатели; първоначалното
обявяване на насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва
договори с работодатели, е не по-късно от
изтичането на три месеца от решението на
Министерския съвет за приемане на Националния план за действие по заетостта за
съответната година;“.
§ 28. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Работодател, който получи средства от други източници за финансиране на
същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ,
възстановява получените суми за съответната
програма, насърчителна мярка или обучение.“
§ 29. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. да няма задължения за неизпълнение
на сключени договори по програми, мерки и
обучения, както и по проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;“
б) създава се т. 5:
„5. да не е получавал средства от други
източници за финансиране на същите разходи,
посочени в чл. 30а ЗНЗ;“
в) досегашната т. 4 става т. 6.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се
заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5“.
§ 30. В чл. 71 се създава ал. 10:
„(10) Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения упражняват контрол за
изпълнението на задълженията по сключените
договори за професионално ориентиране.“
§ 31. В чл. 74 думите „на лицата по чл. 48,
48а, 49 и 49а ЗНЗ“ се заменят с „на лицата
по чл. 48 и 49 ЗНЗ“.
Заключителна разпоредба
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на разпоредбата на § 22, т. 1,
буква „б“, която влиза в сила от 4 август 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10354
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства за
спешни и неотложни ремонтни и строителни
дейности на православни храмове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2010 г. в размер 453 000 лв. за неотложни
ремонтни и строителни дейности на православни
храмове, както следва:
1. храм „Света София“ – гр. София – 50 000 лв.;
2. храм „Свети Георги Победоносец“ – гр. Тервел – 50 000 лв.;
3. храм „Свети Николай“ – гр. Бургас, кв.
Меден рудник – 100 000 лв.;
4. храм в манастира „Св. ап. Петър и Павел“ – с. Одраница, община Земен – 8000 лв.;
5. храм „Св. Димитър“ – с. Марулево, община
Благоевград – 20 000 лв.;
6. храм „Света Троица“ – с. Стряма, община
Раковски – 50 000 лв.;
7. храм „Успение Богородично“ – гр. Ахтопол – 50 000 лв.;
8. храм „Възнесение Господне“ – с. Церковски, община Карнобат – 5000 лв.;
9. храм „Света Богородица“ – с. Бяло поле,
община Благоевград – 25 000 лв.;
10. храм „Свети Георги“ – гр. Созопол – 25 000 лв.;
11. манастир „Свети Козма и Дамян“ – с. Гигинци, област Перник – 70 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на 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 по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1
промени по бюджета на Министерския съвет
за 2010 г.
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 главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 декември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10323

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2010 г. по самостоятелните бюджети на Националната академия
за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“, Националната художествена академия – София, и Националната музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер
300 000 лв. от централния бюджет за 2010 г.
чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката като трансфер за
самостоятелните бюджети на Националната
академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“, Националната художествена
академия – София, и Националната музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София,
разпределени, както следва:
1. за възстановяване на извършени за сметка на собствени средства капиталови разходи,
разходи за текущи ремонти и изготвени инвестиционни проекти през 2010 г. – 290 000 лв.,
от които:
а) за Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – 100 000 лв.;
б) за Националната художествена академия – 100 000 лв.;
в) за Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – 90 000 лв.;
2. допълнителна субсидия на Националната
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ за присъща на висшето училище научна
и художественотворческа дейност – 10 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши налагащите се от
чл. 1 промени по самостоятелните бюджети на
държавните висши училища по чл. 1 за 2010 г.
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 министъра на образованието, младежта и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10355
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ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните 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
до 3 000 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
за дължими плащания на Националната
ветеринарномедицинска служба към екарисажите във Варна и Шумен и към „Холсим
България“ – АД, Враца.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1
промени по съответните бюджети за 2010 г.

С Т Р. 5 7

„Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните средства за неотложни разходи по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни
обекти с национално значение
(Лева)
1. Автомагистрала „Марица“

36 675 204

1.1. Участък от км 73+009 до км
89+100, включително етапна връзка

15 146 000

1.2. Участък от км 89+009 до км
99+820

8 718 000

1.3. Участък от км 108+510 до км
111+980

1 176 715

1.4. Участък от км 74+120 до км
88+900

0

1.5. Изграждане на дясно платно в
участък от км 99+820 до км 99+820
и до км 108+510 и на ляво и дясно
платно в участък от км 111+980 до
км 114+000

11 634 789

2. „Софийски околовръстен път –
Южна дъга“

22 000 000

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 министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

2.1. Строителство и строителен
надзор

22 000 000

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10356

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2010 г. за предоставяне на
финансови средства от централния бюджет за
2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
за финансиране на инфраструктурни обекти с
национално значение (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Приложението към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

3. Археологически проучвания

4 100 000

3.1. Автомагистрала „Тракия“ – участък „Оризово – Бургас“ – Лот 2,
Лот 3 и Лот 4, от км 210+100 до
км 325+280

1 700 000

3.2. Автомагистрала „Марица“ – Лот
1 и Лот 2, от км 71+011

1 500 000

3.3. Път I-5 (Е-79) Кърджали – Подкова

500 000

3.4. Автомагистрала „Струма“ – Лот
1, от км 305+220 до км 322+000 и
Лот 4 от км 423+500 до км 438+500

400 000

4. Отчуждителни процедури

38 928 903

4.1. „Софийски околовръстен
път – Южна дъга“, участък от км
42+800 до км 44+720, направление
Пътен възел „Младост“ – Пътен възел „Симеоновско шосе“ и гара Яна

38 928 903

5. Програми за трансгранично сът
рудничество

8 778 957

5.1. Програми по трансгранично сът
рудничество – външни и вътрешни
граници

5 110 052

5.2. Други програми

3 668 905

6. Проектиране на приоритетни
обекти

725 893

С Т Р.
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6.1. Предварително финансиране
проектирането на пътни проекти,
които ще бъдат финансирани по
Оперативна програма „Транспорт“,
и на други приоритетни проекти
7. Нови кадастрални карти

725 893
11 000 000

7.1. Изработване на кадастрални
карти в райони с планирано ново
строителство на значими пътни
обекти и други

11 000 000

8. Проекти с оттегляне от финансиране по Програма ФАР с бенефициент
Агенция „Пътна инфраструктура“

17 870 000

ВЕСТНИК
8.8. Изграждане на ГКПП при Малко
Търново, включително околовръстен
път на Малко Търново, от Финансов
меморандум BG 2004/016-715.01.01.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Турция
8.9. Изграждане на ГКПП при Малко
Търново, включително околовръстен
път на Малко Търново, от Финансов
меморандум BG 2004/016-715.01.02.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Турция

8.1. Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 Симитли – Разлог от Финансов меморандум BG
0106.01. Програма ФАР – Транс
гранично сътрудничество България – Гърция

8.10. Изграждане на път II-80 (E-85)
от Ново село до магистрала „Марица“ от км 0+000 до км 3+490 от
Финансов меморандум BG 2004/016782.01.01.01. Програма ФАР – Транс
гранично сътрудничество България – Гърция

8.2. Рехабилитация и частична
реконструкция на път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово от Финансов меморандум
BG 2002/000-624-01.01. Програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция

8.11. Изграждане на път II-80 (E-85)
от Ново село до магистрала „Марица“ от км 0+000 до км 3+490 от
Финансов меморандум BG 2004/016782.01.01.02. Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция

8.3. Рехабилитация и частична
реконструкция на път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово от Финансов меморандум
BG 2002/000-624-01.02. Програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция

8.12. Рехабилитация на път II-34
Плевен – Никопол от Финансов меморандум BG 2004/016-783.01.01.01.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Румъния

8.4. Изграждане на втора тунелна тръба при км 327 на път Е-79
(Околовръстен път на Дупница) от
Финансов меморандум BG 2002/000624-02.01. Програма ФАР – Транс
гранично сътрудничество България – Гърция
8.5. Изграждане на втора тунелна тръба при км 327 на път Е-79
(Околовръстен път на Дупница) от
Финансов меморандум BG 2002/000624-02.02. Програма ФАР – Транс
гранично сътрудничество България – Гърция
8.6. Изграждане на път за достъп
до ГКПП при Рудозем от Финансов
меморандум BG 2003/005-630.02.01.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Гърция
8.7. Изграждане на път за достъп
до ГКПП при Рудозем от Финансов
меморандум BG 2003/005-630. 02.02.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Гърция

8.13. Рехабилитация на път II-34
Плевен – Никопол от Финансов меморандум BG 2004/016-783.01.01.02.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Румъния
8.14. Рехабилитация на път II-86
Соколовци – Смолян – Средногорци, от км 94+240 до км 125+364
от Финансово споразумение BG
2005/017-454.01.01.01. Програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция
8.15. Рехабилитация на път II-86
Соколовци – Смолян – Средногорци, от км 94+240 до км 125+364
от Финансово споразумение BG
2005/017-454.01.01.02. Програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция
8.16. Увеличаване безопасността на
движението по пътя Дупница – Кулата от Финансово споразумение
BG 2005/017-454.01.02.01. Програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

8.18. Рехабилитация на път II-81 от
Монтана до Лом от Финансово споразумение BG 2005/017-455.01.01.02.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Румъния
8.19. Други проекти
9. ПРООН саниране на жилища

3 921 043

9.1. Демонстрационно обновяване
на многофамилни жилищни сгради

3 921 043

10. Реконструкция на пътно кръстовище „Качица“ – Велико Търново

3 450 000

10.1. Община Велико Търново за
обект „Пътно кръстовище „Качица“

3 450 000

11. Реконструкция на бул. „Брюксел“

16 500 000

11.1. Столична община за обект „Основен ремонт на бул. „Брюксел“ от
кръстовището с бул. „Цариградско
шосе“ до Летище София

16 500 000

12. Реконструкция на пътен участък,
прилежащ на моста край гр. Бяла

3 500 000

12.1. Община Бяла за обект „Реконструкция на път І-5 Русе, Велико
Търново от км 50 + 573 до км 52
+ 674 и кръгово кръстовище на км
51 + 930“

3 500 000

13. Други разходи по бюджета на
МРРБ, включително за отчуждителни процедури за АМ „Струма“
и др., държавни такси по искови
производства, за такси за разглеждане на спор от Международната
търговска камара – Париж, и други
разходи

10 150 000

14. Дейности, свързани с подготовка
на формуляри за кандидатстване за
финансиране на пътни проекти

2 400 000
180 000 000

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10357

С Т Р. 5 9

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

8.17. Рехабилитация на път II-81 от
Монтана до Лом от Финансово споразумение BG 2005/017-455.01.01.01.
Програма ФАР – Трансгранично
сътрудничество България – Румъния

ВСИЧКО:

ВЕСТНИК

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 2 числото „250“ се
заменя с „500“.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. дежурство на екипажите от летателния
състав за аварийно-спасително осигуряване в
съответното военно формирование – 24 лв.;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 3. Заглавието на раздел VI се изменя така:
„Допълнителни възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична, профилактична, научноизследователска
и преподавателска дейност във Военномедицинска академия“.
§ 4. Създава се нов член 12а със следното
съдържание:
„Чл. 12а. (1) За извършване на операционна,
реанимационна и анестезиологична работа,
включително в обособени самостоятелни звена
за интензивно лечение във Военномедицинската академия, се изплаща допълнително
месечно възнаграждение, както следва:
1. на лекарите и лекарите по дентална
медицина – 36 лв.;
2. на медицинските сестри и акушерките – 27 лв.;
3. на санитарите и водачите на санитарни
автомобили, обслужващи звената за спешна
медицинска помощ – 18 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща в следните случаи:
1. не се извършва операционна, реанимационна и анестезиологична работа през целия
календарен месец;
2. поради превеждане на работа в друг сектор или в друго здравно заведение, където не
се извършва операционна, анестезиологична
или реанимационна работа.“
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§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) На военнослужещите и цивилните сл у ж ители с висше медицинско
образование (лекари, лекари по дентална
медицина и магистър фармацевти) с придобита медицинска специалност, участващи
непосредствено в лечебно-диагностичната,
профилактичната, научноизследователската
или преподавателската дейност, се изплаща
доп ъ л н и т е л но ме с еч но въ зна г ра ж ден ие,
както следва:
1. с една придобита специалност – 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности – 63 лв.
(2) На военносл у жещите и цивилните
служители с немедицинско образование – биолози, микробиолози, медицински психолози,
физици, химици, биохимици, инженери и методисти по ЛФК, участващи непосредствено
в лечебно-диагностичната, профилактичната
и научноизследователската дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение,
както следва:
1. с една придобита специалност – 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности – 63 лв.
(3) На военнослужещите и цивилните служители с немедицинско образование извън
посочените по ал. 2, които не са пряко заети
в лечебно-диагностичната дейност, профилактичната и научноизследователската дейност,
но за които придобитата специалност е пряко
свързана с изпълняваната работа, се изплаща допълнително месечно възнаграждение,
както следва:
1. с една придобита специалност – 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности – 63 лв.“
§ 6. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Летателният състав по чл. 16 от
военните формирования на Военновъздушните
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сили, Сухопътните войски и Военноморските
сили се обявява в началото на учебната година
със заповед на съответния началник на вида
въоръжена сила.“
§ 7. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Военновъздушна
учебна база „Г. Бенковски“ се добавя „и авиационно-техническия състав от състава на
авиобазата на Военноморските сили“.
2. В ал. 3 след думите „Военновъздушните
сили“ се добавя „и Военноморските сили“.
§ 8. В чл. 33, ал. 2 след думите „чл. 4, ал. 1“
се добавя „т. 1 – 7“.
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 2 се изменя така:
„2. „Летателен състав“ са:
а) военнослужещи и цивилни служители,
назначени на длъжности по длъжностните
разписания на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на минист ъра на отбраната,
притежаващи летателна правоспособност,
придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина,
във функционалните задължения на които
е предвидено да поддържат летателната (парашутната) си подготовка в съответствие с
утвърдения график;
б) военнослужещите от висшия команден
състав, притежаващи летателна военноотчетна
специалност и летателна правоспособност,
придобита във висши военни училища (школи)
и курсове в страната или в чужбина, които
лично изпълняват (участват в) полети, както и
парашутистите, които изпълняват парашутни
скокове.“
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
10147

Поправка. Министерството на земеделието и храните прави следната поправка в Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за
рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 82 от 2010 г.): В § 29 от преходните и заключителните разпоредби
думите „§ 27“ да се четат „§ 28“.
10527
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 775
от 18 ноември 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Гайтаниново“, разположена в землищата на с. Лъки и с. Гайтаниново,
община Хаджидимово, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 39 от 3 ноември 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Космополитън Маркет
Груп“ – АД, София, титуляр на разрешението,
регистрирано с решение № 1 от 30.05.2006 г. на
Софийския градски съд по ф.д. № 6155/2006, вписано в търговския регистър под партиден № 1050,
том 1411, рег. І, стр. 145, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Братя Миладинови 18, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал.1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Гайтаниново“, разположена в землищата на с. Лъки и с. Гайтаниново,
община Хаджидимово, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 6 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 8 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4465000

8532000

2.

4465000

8533340

3.

4464690

8533340

4.

4464690

8533730

5.

4465000

8533730

6.

4465000

8535000

7.

4463000

8535000

8.
4463000
8532000
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсенето и проучването, както и правата и
задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и 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 търсене и проучване
с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
10080
РАЗРЕШЕНИЕ № 776
от 18 ноември 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Карапелит-2“, разположена в землището на с. Плазище,
община Джебел, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 39 от 3 ноември 2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Мемориал“ – ООД, Кърджали,
титуляр на разрешението, дружество, вписано с
решение № 199 от 1.02.1996 г. на Кърджалийския
окръжен съд в регистъра на търговските дружества под № 8, том. 1, стр. 29, по ф.д. № 151/96,
със седалище и адрес на управление Кърджали,
община Кърджали, бул. Беломорски 75, вх. Б, ет. 2,
ап. 24, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Карапелит-2“, разположена в
землището на с. Плазище, община Джебел, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,31 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 4 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4535000

9408100

2

4535340

9408365

3

4535000

9409000

4
4534645
9408400
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
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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“.
Министър: Н. Караджова

10081

РАЗРЕШЕНИЕ № 778
от 22 ноември 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Чанаджик дере“,
разположена в землищата на с. Воденци и с. Зимовина, община Стамболово, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 40 от 10 ноември 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Кнауф България“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество, вписано под ЕИК 831430730, със седалище и адрес
на управление София 1618, район „Овча купел“,
ул. Ангелов връх 27, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Чанаджик дере“,
разположена в землищата на с. Воденци и с.
Зимовина, община Стамболово, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 1,4 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 6 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y[m]

1.

4550630

9436790

2.

4551560

9436770

3.

4552185

9436815

4.

4552240

9437470

5.

4551400

9437760

6.

4550630
9437760
4. Условията за осъществяване на дейностите
търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила 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“.
10082

За министър: Ив. Василева
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РАЗРЕШЕНИЕ № 779
от 23 ноември 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Ку рбан ица“, разположена в землището на
с. Брезе, община Девин, област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 40 от 10 ноември 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Ай Джи Груп“ – ООД,
Пловдив, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение № 2499 от 28.03.2007 г.
на Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 1062/2007,
том 21, стр. 44, парт. номер 22, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Добрев 2,
ет. 4, ап. 8, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Курбаница“, разположена
в землището на с. Брезе, община Девин, област
Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,57 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки № 1 – 6 в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y[m]

1

4495472

8597885

2

4496127

8598210

3

4496028

8598732

4

4495715

8598775

5

4495300

8598595

6
4495180
8598137
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“.
10083

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 780
от 23 ноември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Соколите“,
разположена в землището на с. Соколица, община
Карлово, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
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№ 41 от 17 ноември 2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Кариери БГ“ – ООД, Пловдив,
дружество, регистрирано с решение от 12.09.2006 г.
на Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 10298/92
и вписано в регистъра за търговските дружества
под № 1592102981 със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 126, ет. 2,
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 „Соколите“, разположена в землището на
с. Соколица, община Карлово, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,07 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

4591627

8622259

2

4591617

8622508

3

4591273

8622556

4
4591277
8622390
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“.
10084

Министър: Н. Караджова

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 509
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. София.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограми за територията на гр. София. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електрон-
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на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
София е с население над 1 200 000 души. Градът е основен административен, индустриален,
транспортен, културен и университетски център
на страната, като в него е съсредоточено 1/6 от
промишленото производство на България. На
територията на столицата се разпространяват
30 радиопрограми, които според профила си
са разпределени в съотношение: 1/3 с общ/
политематичен профил; 2/3 със специализиран.
Според насочеността си към аудиторията 30 %
са предназначени за преобладаваща част от населението; 27 % са насочени към аудитория до
30 години, 23 % – от 20- до 45-годишна възраст,
и 20 % – за аудитория над 35 години. Съветът
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), сочеща на превес на населението в трудоспособна възраст (20 г. – 65 г.),
намира за целесъобразно програмите, които ще
бъдат лицензирани, да са със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години
и над 35 години.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе два
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 91.0 MHz за гр. София.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс, следва
да бъде със специализиран профил, предназначена
за аудитория от 20- до 45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конкурс за осъществяване на радиодейност
чрез използване на налични и/или изграждане,
поддържане и използване на нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. София.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория
от 20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
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мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. София, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

91.0 MHz

Адрес, населено място:

гр. София

Адрес, точка на излъчване:

кв. Горна баня,
ул. Маджарица 51

Географски координати:
Северна ширина

42N40 50

Географски координати:
Източна дължина

23Е12 50

На д мор ск а вис оч и на на
кота терен:

715 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 500 W

Максимална ефективно излъчена мощност:

до 1000 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
10269

74 мV/m

РЕШЕНИЕ № 510
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. София.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограми за територията на гр. София. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя-
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ване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
София е с население над 1 200 000 души. Градът е основен административен, индустриален,
транспортен, културен и университетски център
на страната, като в него е съсредоточено 1/6 от
промишленото производство на България. На
територията на столицата се разпространяват
30 радиопрограми, които според профила си
са разпределени в съотношение 1/3 – с общ/
политематичен профил; 2/3 със специализиран.
Според насочеността си към аудиторията 30 %
са предназначени за преобладаваща част от населението; 27 % са насочени към аудитория до
30 години, 23 % – от 20- до 45-годишна възраст,
и 20 % – за аудитория над 35 години. Съветът
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), сочеща на превес на населението в трудоспособна възраст (20 г. – 65 г.),
намира за целесъобразно програмите, които ще
бъдат лицензирани, да са със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години
и над 35 години.
С оглед разпоредбата на чл.116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе два
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 93.4 MHz за гр. София.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. София.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
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мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. София, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

93.4 MHz

Адрес, населено място:

гр. София

Адрес, точка на излъчване:

кв. Горна баня,
ул. Маджарица 51

Географски координати:
Северна ширина

42N40 50

Географски координати:
Източна дължина

23Е12 50

На д мор ск а вис оч и на на
кота терен:

715 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 500 W

Максимална ефективно излъчена мощност:

до 1000 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:

74 мV/m

10270
РЕШЕНИЕ № 511
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разре-
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шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ)
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл.116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 89.9 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде с общ/ политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с
общ/политематичен профил чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

89.9 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

РРС Меджит табия

Географски координати:
Северна ширина

44N0607

Географски координати:
Източна дължина

27Е15 34

Надморска височина на
кота терен:

153 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Максимална ефективно
излъчена мощност:

до 3000 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
10271

66 мV/m

РЕШЕНИЕ № 512
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
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чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ)
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл.116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 92.3 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
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услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

92.3 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

РРС Меджит табия

Географски координати:
Северна ширина

44N06 07

Географски координати:
Източна дължина

27Е15 34

Надморска височина на
кота терен:

153 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Максима лна ефек т ивно
излъчена мощност:

до 3000 W

Ма кси ма л на ефек т и вна
височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
10272

66 мV/m
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РЕШЕНИЕ № 513
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ)
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл.116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.2 MHz за
гр. Силистра.
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Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс, следва
да бъде със специализиран профил, предназначена
за аудитория от 20- до 45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20- до 45-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Силистра, област Силистра,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

100.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

РРС Меджит табия

Географски координати:
Северна ширина

44N06 07

Географски координати:
Източна дължина

27Е15 34

Надморска височина на
кота терен:

153 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W
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Максима лна ефек тивно
излъчена мощност:

до 3000 W

Максима лна ефек т ивна
височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
10273

66 мV/m

РЕШЕНИЕ № 514
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ)
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
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Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 101.5 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20- до 45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

101.5 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

РРС Меджит табия

Географски координати:
Северна ширина

44N06 07

ВЕСТНИК
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Географски координати:
Източна дължина

27Е15 34

Надморска височина на
кота терен:

153 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Ма кси ма л на ефек т и вно
излъчена мощност:

до 3000 W

Ма кси ма л на ефек т и вна
височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
10274

66 мV/m

РЕШЕНИЕ № 515
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
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с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 103.8 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Приложение

Честота:

103.8 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

ул. Христо Смирненски 2

Географски координати:
Северна ширина

44N07 01

Географски координати:
Източна дължина

27Е15 47

Надморска височина на
кота терен:

22 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Максимална ефективно
излъчена мощност:

до 3000 W при спазване на Х33

Максима лна ефективна
височина на АФС:

до 500 m

Мед иа н на с т ой но с т на
интензитета на ЕМП:
10275

66 мV/m

РЕШЕНИЕ № 516
от 25 ноември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Силистра,
област Силистра.
С писмо вх. № 10-00-19 от 9.11.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое
решение № 1165 от 21.10.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Силистра, област Силистра.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Силистра е областен административен център
с население над 37 000 души, разположен в регион с икономически потенциал и възможности за
инвестиционно развитие. За това населено място
не са провеждани конкурси за лицензиране на
оператори за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на Силистра се разпространяват програмите
на националния обществен доставчик Българското
национално радио („Хоризонт“, „Христо Ботев“
и „Радио Шумен“), на националния търговски
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доставчик „Дарик Радио“ – АД („Дарик радио
България“), на две лица по § 9а ДРЗРТ („Радио
Менес“ и „Радио Мелодия“).
Предвид резултатите от поръчано от СЕМ изследване на нагласите на аудиторията в гр. Силистра, съгласно което над 70 % са заявили категорично
нагласа да слушат нова/и радиопрограма/и, както
и демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
Съветът намира за целесъобразно програмите,
за които ще бъдат издадени лицензии, да са и
с политематичен, и със специализиран профил,
като превес да имат програми, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема това решение
за откриване на конкурс, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 105.8 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с решението конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Силистра, област Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и решение на КРС № 1165 от
21.10.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие до 14 март
2011 г. включително на адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 506А,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
февруари 2011 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:

105.8 MHz

Адрес, населено място:

гр. Силистра

Адрес, точка на излъчване:

ул. Симеон Велики 23

Географски координати:
Северна ширина

44N07 00

Географски координати:
Източна дължина

27Е15 32

Надморска височина на
кота терен:

15 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Ма кси ма л на е ф ек т и вно
излъчена мощност:

до 3000 W при спазване на Х33

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
10276

66 мV/m

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Жребичко, община Брацигово,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.ХІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
10284
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 452
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-86/29.09.2009 г., т. 27, Столичният общинския
съвет реши:
Приема проект за изменение на план за регулация на УПИ VІІІ-475, ІХ-472, Х-473, ХІ-474 и
ХІІІ-476 от кв. 183 и УПИ ХІІ-988 и ХІІІ-987 от
кв. 188; изменение на плана за улична регулация
за премахване на улица от о.к. 183а до о.к. 194 и
създаване на улица от о.к. 183а през о.к. 183б, 183в,
183г до о.к. 196, м. Гърдова глава, по кафявите и
зелените линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
10148

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 626
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-76 от
27.07.2010 г., т. 1, на ОЕСУТ Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект на план за регулация на
м.с. Бистрица, кв. 90-Б (нов). Откриване на улица
от о.т. 562 – о.т. 563г – о.т. 563ж до 563з. Откриване на задънена улица от о.т. 563г до о.т. 563й.
Откриване на задънена улица от о.т. 563ж до о.т.
563и. Отреждане на УПИ: І-30003; ІІ-30002; ІІІ30002 и ІV-30015, по червените и сините линии
и цифри съгласно приложения проект.
2. Приема проект на план за застрояване на
УПИ І-30003; ІІ-30002; ІІІ-30002 и ІV-30015, кв.
90-Б (нов), м.с. Бистрица, съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10149

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 627
от 18 нември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г.,
т. 4, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за регулация на м.в.з. Косанин дол, кв. 42-А. Откриване
на задънена улица от о.т. 81г до о.т. 81е. Изменение
границите на УПИ XVIII-2929 и отреждане на
нови УПИ: XVIII-2929 и ХХ-2929, по кафявите и
зелените линии, цифри и с корекциите с оранжев
и виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Приема проект за изменение на план за застрояване на УПИ XVIII-2929 и ХХ-2929, кв. 42-А,
м.в.з. Косанин дол, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София – град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10150

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1402
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 768 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.01.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 21.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10068
РЕШЕНИЕ № 1403
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 707 от
19.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.01.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
в трафопост, ж.к. Левски-В, до бл. 1 (север), общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите– всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10069
РЕШЕНИЕ № 1405
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 385 от 11.06.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.01.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 413,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10070
РЕШЕНИЕ № 1418
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 974 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.01.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище до бл. 91,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10071
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РЕШЕНИЕ № 1420
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 673 от 29.10.2009 г.,
изм. с Решение № 371 от 8.07.2010 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 01.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г(4), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 168 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10072

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 769
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение
с вх. № ОС-011-605 от 12.08.2010 г. от кмета на
общината Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за – кабели 20 kV и тръбна мрежа и
МКТП 20/0,4 kV до 2 × 800 kVa за „Туристически
комплекс“ и „Многофункционална жилищна
сграда“ в ПИ с идентификатор № 02676.176.110,
02676.176.102, 02676.176.117 по кадастралната карта
на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД-18-81
от 10.12.2009 г. (стар идентификатор ПИ 176100,
176102 3 176117, местността Св. Иван, землището на
гр. Банско), община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
10160

Председател: Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 770
от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 8
от протокол № 5 от 18.05.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията на
Община Банско и предложение с вх. № ОС-01-634
от 08.10.2010 г. от кмета на общината Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Стопанска
сграда за отглеждане на животни – до 25 крави,
и фуражна кухня“ в ПИ 061022 в местността Въковия, землище Банско, община Банско, област
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд –Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
10161
РЕШЕНИЕ № 772
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 9
от протокол № 5 от 18.05.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията на
Община Банско и предложение с вх. № ОС-01-636
от 8.10.2010 г. от кмета на общината Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя „За жилищно
застрояване“ в ПИ 015229 в местността Горната
поляна, землище на с. Кремен, община Банско,
област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
10162
РЕШЕНИЕ № 773
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 10
от протокол № 5 от 18.05.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията на
Община Банско и предложение с вх. № ОС-01-637
от 8.10.2010 г. от кмета на общината Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя „За жилищно
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застрояване“ в ПИ 015228 в местността Горната
поляна, землище на с. Кремен, община Банско,
област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
10163

Председател: Вл. Колчагов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 292
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на кв. Асфалтова база, включващ
квартали № 155, 197, 327, 402, 403, 404 и 405 по
плана на Велинград.
2. Задължава кмета на общината да извърши
законоустановените процедури по изпълнение
на т. 1.
10164

Председател: М. Джамбаз

РЕШЕНИЕ № 293
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на кв. Буков дол, включващ квартали № 442, 443, 444 и 445 по плана на Велинград.
2. Задължава кмета на общината да извърши
законоустановените процедури по изпълнение
на т. 1.
10165

Председател: М. Джамбаз

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 71
от 6 декември 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам
план на новообразуваните имоти в цифров и
графичен вид в мащаб 1:1000 за земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване
дължимото обезщетение на собствениците за
землище с. Върбешница, община Мездра, област
Враца: местност Белчов дол и Върбиците, масив
(кадастрален район) № 501.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
10303

Областен управител: П. Владимирова

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 565
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Подземен кабел 20 kV за присъединяване на
обект „Вятърен генератор“ в ПИ 546.104 по КВС
на землище с. Нейково, община Котел, област
Сливен.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти 0.361, 0.845, 546.65 и 546.105 в местността
Дебела могила.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
10108

Председател: В. Андреева

РЕШЕНИЕ № 566
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Подземен кабел 20 kV от съществуващ стълб
№ 7 на ВЛ 20 kV в ПИ 141001 до ПИ 119103 по
КВС на землище с. Медвен, община Котел, област Сливен“.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти 579.602, 119087 и 140.001 в местността Полето.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
10109

Председател: В. Андреева

РЕШЕНИЕ № 567
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Подземен кабел 20 кV от съществуващ стълб № 7
на ВЛ 20 кV в ПИ 141001 до ПИ 119102 по КВС на
землище с. Медвен, община Котел, област Сливен“.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти 579, 602 и 140.001 в местността Полето.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
10110

Председател: В. Андреева
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-227
от 3 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 8 във връзка с ал. 6
ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол от
30.11.2010 г. от заседание на комисия, назначена
със Заповед № РД-09-208 от 25.10.2010 г. на областния управител на област Кърджали, изменям
Заповед № РД-09-242 от 3.12.2008 г. на областния
управител на област Кърджали за одобрение на
плана на новообразуваните имоти по § 4к ЗСПЗЗ в
частта є, отнасяща се за следните имоти в зона за
земеделско ползване № 22, попадаща в землището
на с. Прилепци, община Кърджали: имот от ПНИ
с идентификационен № 40909.27.761 с площ 1377
кв. м по скица-проект № 1 от 8.11.2010 г. и имот
от ПНИ с идентификационен № 40909.27.763 с
площ 255 кв. м по скица-проект № 2 от 8.11.2010 г.,
които да се запишат на наследниците на Мехмед
Шабанов Мехмедов.
Тази заповед подлежи на оспорване чрез
областни я у правител до А дминист ративни я
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
10105

Областен управител: Ив. Таушанова

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 425
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява ПУП – подробен устройствен план,
към проект „Техническа помощ за подготовка
на инвестиционен проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, област Търговище“
BG161PO005/08/1.30/01/01 по оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2010 г.“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.
10304

Председател: М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 426
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява ПУП – парцеларен план, за обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг
от яз. „Ястребино“, подобект „Обслужващ път“,
землището на гр. Омуртаг.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг пред Административния съд – Търговище.
10305

Председател: М. Исмаил

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 427
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от
яз. „Ястребино“ в участъка от Помпена станция – ІІ
подем до напорен водоем НВ = 5000 м 3 – висока
зона“ в землището на гр. Омуртаг.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Ом у р т а г п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Търговище.
10306

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 556
от 25 ноември 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
инфраструктура, външно ел. захранване на ПИ
с идентификатор 55021.67.005 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище
Павел баня, одобрена със Заповед № РД-1861
от 31.08.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Трасето на подземния електрически кабел
започва от съществуващ трафопост, преминава
през второстепенна улица № 55021.501.2102, пресича местен път № 55021.72.638,преминава имот
№ 55021.70.22 – собственост на възложителя,
продължава по полски пътища № 55021.70.607,
55021.67.608, 55021.67.338 до имота, собственост
на възложителя – № 55021.67.005 – урбанизирана територия – жилищно застрояване. Общата
дължина на трасето на електрическия кабел е
436,45 м.
10169

Председател: Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 557
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 62а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация в следния обхват:
1. Видоизменя кв. 88 по плана на гр. Павел
баня – от два УПИ – І озеленяване и ІІ магазин,
са трансформирани на три урегулирани поземлени имота:
УПИ І за инженерно-техническа инфраструктура с площ 81 кв. м;
УПИ ІІ за озеленяване с площ 1246 кв. м;
УПИ ІІІ за обществено и делово обслужване
с площ 800 кв. м, съгласно приетия проект от
ОЕСУТ.
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2. Изменение на ширината на уличната отсечка между кв. 88 и 89, нова осова линия с ос. т.
352 – ос. т. 353 и две нови осови точки – ос. т.
352, ос. т. 353.
3. Регулационната линия съвпада частично с
имотната граница на имотите в кв. 89 по кадастрална карта и кадастрални регистри и частично
за УПИ ІV720, V721, VІ722 има придаваеми части
от улица с ос. т. 352 – ос. т. 353, съгласно приетия
проект от ОЕСУТ.
10170

Председател: Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 558
от 25 ноември 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 трасе на кабел 20 kV от стълб № 63
към ВЕП 20 kV „Александрово“ за ел. присъединяване на трафопост в ПИ 19026 в землището
на с. Габарево, община Павел баня.
Трасето на електрическия кабел започва от
комплексен трансформаторен пост (БКТП), разположен в северозападния ъгъл на ПИ 019026,
продължава на юг през имота, излиза в ПИ 019033
(полски път, собственост на Община Павел баня),
достига до ПИ 000049 (полски път, собственост
на Община Павел баня) и продължава на запад
до ЖР стълб № 63 на ВЛ 20 kV „Александрово“
от подстанция „Сахране“.
Дължината на трасето на кабела за външно
ел. захранване е 297 м, а площта на сервитута – 597 кв.м.
10171

Председател: Хр. Петрова

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 558
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 2, ал. 2
ЗОС, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31 и
чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
І. Да се извърши продажба на 51 % от капитала на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Събо Николов“ – ЕООД, Панагюрище,
представляващи 22 718 дружествени дяла, чрез
публично оповестен конкурс на един етап.
IІ. Минималната конкурсна цена за продажбата на 22 718 дружествени дяла е не по-ниска от
1 965 030 лв. Цената се оферира в левове. Кандидатът може да предложи разсрочено плащане
на цената за период не по-дълъг от десет години
от датата на сключване на договора за приватизация, като посочи сроковете за плащането на
равни годишни вноски.
ІІІ. Утвърждава конкурсна документация за
продажба на 22 718 дружествени дяла, представляващи 51 % от капитала на дружеството.
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IV. Конкурсната документация в пълния си
вид се закупува в ЦУИГ на община Панагюрище
до 14 календарни дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, но не покъсно от 17 ч. на последния ден. Цената на конкурсната документация е 3000 лв. без ДДС и се
заплаща в брой в ЦУИГ на община Панагюрище
на партерния етаж на сградата на общинската
администрация или по банкова сметка на община
Панагюрище: ТБ „Инвест банк“ – Панагюрище,
BIC код – IORTBGSF; IBAN BG61 IORT 6091 8400
0287 00, и код на плащане 44-40-00 за приход от
Република България и IBAN BG74 IORT 6091 3100
0282 00 за приход от чужбина. Лицата, имащи
право да закупуват конкурсната документация,
са законните представители на кандидата, което
обстоятелство се удостоверява с удостоверение
за актуално състояние на кандидата, издадено не
по-късно от 1 месец от датата на закупуване на
конкурсната документация, или изрично упълномощено от тях лице с нотариално заверено
пълномощно. Конкурсът ще се проведе в деня,
следващ крайния срок за подаване на офертите,
в 17 ч. в заседателна зала, ет. 3, на общинската
администрация.
V. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок 3 дни
от изтичане на срока за закупуване на конкурсна
документация съгласно т. ІV.
VI. Определят се следните предварителни
квалификационни изисквания към кандидатите:
1. да са български или чуждестранни юридически лица;
2. да притежават пряко минимум една многопрофилна болница за активно лечение, функционираща през последните 5 години;
3. собственият им капитал към 31.12.2009 г. да
е равен или по-голям от 1 000 000 лв.;
4. да заплатят цената по приватизационната
сделка изцяло със средства с доказан произход,
за което представят декларация;
5. не може да участват консорциуми или други
форми на сдружаване.
Необходимите документи, които трябва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените изисквания, се съдържат
в конкурсната документация.
VІІ. Определят се следните задължителни
изисквания към кандидата:
1. Да запази статута на приватизиращото се
дружество като многопрофилна болница за активно лечение и предмета на дейност на същото.
2. Да поддържа и развива дейността на минимум следните осем отделения в дружеството като
лечебно заведение – многопрофилна болница:
Вътрешно отделение, Неврологично отделение,
Детско отделение, Акушеро-гинекологично отделение, Отделение за рехабилитация и физикална
терапия, Отделение по образна диагностика,
К линична лаборатори я и Микробиологична
лаборатория.
VІІІ. Задължителни изисквания към офертата:
1. Офертата трябва да има следното минимално съдържание – административни сведения за
кандидата – наименование, седалище и адрес на
управление, координати за контакти (телефон,
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факс и e-mail), лице за контакти, обслужваща
банка и номер на сметката, по която ще бъде
възстановен депозитът.
2. Предлагана цена.
3. Допълнителни предложения за поемане
на задължения в полза на приватизираното
дружество:
3.1. да се предложи допълнително създаване
на нови отделения;
3.2. да се увеличи легловият фонд.
4. Ра з м е р н а и н в е с т и ц и я т а – м и н и м у м
1 150 000 лв., разпределени по години със:
а) краен срок за изпълнение – 5 години от
датата на подписване на договора;
б) вид на инвестицията – минимум 400 000 лв.
под формата на СМР подобрения в сградния
фонд на болницата и минимум 750 000 лв. под
формата на медицинско оборудване.
5. Бизнес план за работа за 5-годишен период
по години.
6. Неустойки:
а) в случай на забавено или неточно изпълнение на задълженията по приватизационния
договор – неустойка в размер 0,2 % на ден върху
неизпълнената част от задължението, респ. върху
неспазената част от срока;
б) при забава, по-голяма от 1 месец, както
и при пълно неизпълнение на всяко едно от
задълженията по приватизационния договор,
Община Панагюрище има право едностранно да
развали приватизационния договор, без да дължи
връщане на платената цена и на направените до
момента на развалянето инвестиции съгласно
договора и офертата; в случаите на предходното
изречение лицето, придобило дяловете съгласно
това решение, дължи неустойка в размер 100%
от цената на придобиване; неустойката не може
да се намалява поради прекомерност;
в) в случай на нефункциониране на всяко едно
от нефункциониращите задължително отделения –
в размер 1/8 от цената на 51% от дяловете по
приватизационния договор.
7. Начин на обезпечение на паричните задължения и на задължението за неустойки – чрез
банкова гаранция.
7.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции
от първокласна българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на цената по приватизационния договор, както
следва: ежегодна гаранция в размер 5% от съответната годишна сума, която трябва да се плати
по приватизационния договор при разсрочено
плащане на същата съобразно финансовото предложение на кандидата. Конкретният размер ще
бъде заложен в приватизационния договор след
определяне на спечелилия кандидат. Гаранцията
се представя в срок 30 дни преди съответната
година, за която плащането се дължи.
7.2. Безусловна неотменяема банкова гаранция
от първокласна българска банка за гарантиране
изпълнението на инвестиционната програма,
както следва: еднократна гаранция в размер
5% от стойността на планираните инвестиции
за съответната година. Конкретният размер ще
бъде заложен в приватизационния договор след
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определяне на спечелилия кандидат. Гаранцията
се представя в срок 30 дни от датата на подписване на приватизационния договор.
7.3. Внесените гаранции по т. 7.1 и 7.2 се освобождават в срок 3 работни дни от изпълнението
на задължението за заплащане на цената и от
изпълнението на инвестиционната програма,
удостоверено с протокол на продавача, заедно с
дължимите неустойки в случай на закъснение.
Внесените гаранции се задържат от продавача
във всички случаи на неизпълнение на паричните
задължения, на инвестиционната програма и на
задължението за неустойки.
ІХ. Депозитът за участие е 35 000 лв. във вид
на парична вноска по банкова сметка на община
Панагюрище: ТБ „Инвест банк“ – Панагюрище,
BIC код – IORTBGSF; IBAN BG65 IORT 6091 3300
0282, и се внася най-късно до изтичане на срока
за подаване на оферти.
Х. Внесеният депозит се освобождава в срок
5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на участника,
спечелил конкурса. Депозитът на спечелилия
конкурса се задържа като гаранция за сключване
на договора за приватизация и се прихваща от
цената на сделката.
ХІ. Срокът за подаване на оферти е 20 дни от
изтичане на срока за закупуване на конкурсна
документация.
ХІI. Назначава конкурсна комисия съгласно
чл. 8 НТК и определя възнаграждение 30 лв. за
всяко заседание на всеки един от членовете.
ХIІІ. На основание § 30 във връзка с чл. 10,
ал. 2 ЗПСК създава специален фонд на разпореждане на общинския съвет за инвестиционни
цели в здравеопазването, вкл. за придобиване
на дълготрайни материални активи в лечебните
заведения.
ХІV. Възлага на кмета на общината да подготви
проект за правилник за дейността на фонда по
чл. 10, ал. 2 ЗПСК.
ХV. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите мерки за разгласяването
на решението съобразно чл. 3 ЗПСК.
Председател: Ф. Калбуров
10279

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 475
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на кабелна линия 20 kV за външно ел.
захранване до обект „Фотоволтаична централа“ в
имоти 013012, 17001, 07022, 017050, 017058, землище с. Генерал Тодоров, трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
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следва: имоти № 013012, 017001, 017022, 017050,
017058, 017056, 017064, 017065, 000119, 000159 – зем
лище на с. Генерал Тодоров.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
10300

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-1534
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 10 ЗНП, чл. 15, ал. 4
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и
в изпълнение на Решение № 1111 от 25.11.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Плевен, нареждам:
1. Преобразувам Обединено детско заведение
„Мир“, с. Коиловци, в Целодневна детска градина
„Мир“, с. Коиловци, считано от 01.01.2011 г.
2. Определям численост на персонала – 4,5
щатни бройки, от които 2 педагогически и 2,5
непедагогически персонал.
3. Имуществото на Обединено детско заведение „Мир“, с. Коиловци, да се ползва от пре
образуваната Целодневна детска градина „Мир“,
с. Коиловци.
4. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началник-отдел „Образование“.
10137

За кмет: В. Матеев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-203
от 4 ноември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила решение от 14.06.2004 г.
на П ловд и вск и я ок р ъ жен с ъд по а х. де ло
№ 1967/2002 г., с което е отменена частично
Заповед № 1570 от 4.10.2002 г. на областния
управител за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността Лавандулите в
землището на с. Горнослав, община Асеновград,
област Пловдив, и протокол № 1 от 29.05.2009 г.,
т. 1, на комисия, назначена със Заповед № А-776
от 12.05.2009 г. на кмета на община Асеновград,
одобрявам нов план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистър към него за местността
Лавандулите в землището на с. Горнослав, община
Асеновград, област Пловдив, за имоти № 755.92
с площ 917 кв. м, записан на наследници на Теофил Апостолов Джангозов, и № 755.247 с площ
748 кв. м, записан на наследници на Никола
Тосков Груев.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
10337

Областен управител: Ив. Тотев

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

ЗАПОВЕД № ЗД-00-217
от 24 ноември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила решение № 849 от
09.06.2010 г. на Административния съд – Пловдив,
по адм. дело № 2302/2009 г., с което е отменена
частично Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на
областния управител за одобряване на плана на
новообразуваните имоти за местността Баира в
землището на Асеновград, община Асеновград,
област Пловдив, одобрявам нов план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към
него за местността Баира в землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
за имот № 24.198 с площ 800 кв. м, записан на
наследници на Димитър Стоев Недев.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
10338

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 10 ОА 2762
от 5 ноември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ, Заповед № 09 ОА 2232 от 28.08.2009 г. за
допускане изработването на ПУП – ПП, решения
на СЕСУТ, взети с протоколи № 6 от 23.09.2010 г.
и № 8 от 4.11.2010 г., одобрявам ПУП – парцеларен
план за дублиращо трасе в рамките на сервитута
на собствен съществуващ газопровод за обект
„Изграждане на газопровод с DN300 и PN70 от
АГРС-север на „Булгартрансгаз“ до ТЕЦ „Пловдив-север“, от площадката на АГРС – Пловдивсевер, на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, успоредно на
съществуващ газопровод, собственост на „ЕВН
България Топлофикация“ – ЕАД, на 5 м източно
от него в рамките на сервитута му до границите
на ТЕЦ „Пловдив-север“.
Трасето на газопровода минава през земеделски земи – ниви, включени в ОУП – Пловдив,
приет с Решение № 375, взето с протокол № 16
от 5.09.2007 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив.
Трасето на газопровода да се изгради при
спазване разпоредбите на Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти и Наредба
№ 6 от 25.11.2004 г. за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване
на обектите и съоръженията за производство,
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обявяването є чрез Община Пловдив
пред Административния съд – Пловдив.
10336

И.д. кмет: Ал. Долев
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 821
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване за ПИ с идентификатор 61460.75.44
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова
10166
РЕШЕНИЕ № 837
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване за ПИ с идентификатор 61460.21.51
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево
като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Председател: Т. Сотирова
10073

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1436
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 318 от
2009 г. на Експертния съвет по устройство на
територията, взето на заседание с протокол № 26
от 19.11.2009 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план ПУП – план
за регулация и застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищно
строителство за ПИ № 504.1.504.9 по КК на
с. Айдемир, община Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
10113
РЕШЕНИЕ № 1437
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 211 от
2010 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с потокол № 21 от 22.ХІ.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен устройствен план на територията
на община Силистра: „Подробен устройствен
(парцеларен) план за създаване на устройствена
основа за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир в обхват от БПС Раней 1 през
напорен външен водопровод НР „Ниска зона“ до
НР „Висока зона“, с. Айдемир, община Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
10114
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РЕШЕНИЕ № 1438
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 212 от
2010 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседане с протокол № 21 от 22.11.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен устройствен план на територията
на община Силистра: „Подробен устройствен
(парцеларен) план за създаване на устройствена
основа за изграждане на отливни канали от преливници № 1 и № 2 от канализационната мрежа
на с. Айдемир, община Силистра“.
10115

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1439
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 213 от
2010 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 21 от 22.11.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен устройствен план на територията
на община Силистра: „Подробен устройствен
(парцеларен) план за създаване на устройствена
основа за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Калипетрово в обхват външен напорен
водопровод от ПС ІІ подем през външен захранващ водопровод КВ „Калипетрово“ до вътрешна
водопроводна мрежа (СК при ул. Ново Петрово),
община Силистра“.
10116

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1440
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 214 от
2010 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 21 от 22.11.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен устройствен план на територията
на община Силистра: „Подробен устройствен
(парцеларен) план за създаване на устройствена
основа за изграждане на външно кабелно електрозахранване 20V на фотоволтаична централа
в ПИ № 00895.113.5 в землището на с. Айдемир,
община Силистра“.
10117

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1441
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 215 от
2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание
с протокол № 21 от 22.ХІ.2010 г., Общинският
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съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен
устройствен план на територията на община Силистра: „Подробен устройствен (парцеларен) план
за създаване на устройствена основа за изграждане
на външно кабелно електрозахранване 20 kV на
фотоволтаична централа в ПИ № 00895.113.6 в
землището на с. Айдемир, община Силистра“.
10118

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1442
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 216 от 2010 г.
на Експертния съвет по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание
с протокол № 21 от 22.11.2010 г., Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен
устройствен план на територията на община Силистра: „Подробен устройствен (парцеларен) план
за създаване на устройствена основа за изграждане
на външно кабелно електрозахранване 20 kV на
фотоволтаична централа в ПИ № 41143.176.8 в
землището на с. Калипетрово, община Силистра“.
10119

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1071
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за разширение
на трасе за изграждане на подземен ел. провод
20 kV в землище с. Бяла, община Сливен; ПУП
за имоти: 060054 в м. Дюс гюлджи; 084047 и изменение на ПУП за имот 084046 с предвиденото им
обединяване в общ поземлен имот в м. Биделски
връх; 074077 и изменение на ПУП за имот 074076
с предвиденото им обединяване в общ поземлен
имот в м. Домусчи дере, и изменение на ПУП
за имот 081048 в м. Бърдото, землище с. Бяла,
община Сливен, от разширение ветрогенераторен
парк с. Бяла, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
10111

Председател: М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 1072
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите

ВЕСТНИК
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на урбанизираните територии за изграждане на
поземлен електропровод 20 kV за присъединяване
на вятърни генератори в поземлени имоти 041047,
041051, 043033, 043052 и 041049 в землището на
с. Раково, община Сливен, преминаващ през имоти 000082, 000182, 000191, 000078, 043051, 043053,
041048 и 041052, всички намиращи се в землище
с. Раково, община Сливен.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV за присъединяване
на вятърни генератори в поземлени имоти 041047,
041051, 043033, 043052 и 041049 в землището на
с. Раково, община Сливен, преминаващ през
имоти 67338.302.13, 67338.302.18 и 67338.302.22,
всички намиращи се в землището на Сливен.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбаниизраните територии за изграждане на
подземен кабел 20 kV, за фотоволтаична централа в
поземлен имот 029074, м. Зад гюмя баир, землище
с. Бозаджии, община Сливен, преминаващ през
имот 000438, полски път в землище с. Бозаджии,
община Сливен.
4. Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изменение на
трасе за изграждане на подземен електропровод
20 kV в землище с. Гавраилово, община Сливен; ПУП за имоти: 14275.64.170, 14275.64.171 и
14275.64.172 в м. Елата, землище с. Гавраилово,
община Сливен, от разширение ветрогенераторен
парк с. Бяла, община Сливен.
5. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV, за фотоволтаична
централа в поземлен имот 67338.833.45, м. Кише
дермен, землище Сливен – Речица, преминаващ
през имоти 67338.161.26, 67338.161.22, 67338.161.1
и 67338.833.76 в землище Сливен.
6. Одобрява проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за „Пречиствателна станция за питейни води
(ПСПВ) – Сл и вен“, вк л юч ва щ и парцеларн и
планове за подобекти: „Подмяна на съществуващ довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“ до
ПСПВ – Сливен“; „Изграждане на довеждащи
водопроводи от водоем 10 000 куб. м до съществуващи водоеми висока и средна зона Сливен“ и
„Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ
Сливен до водоем 10 000 куб. м и преливна тръба
до съществуваща канализация“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
10112

Председател: М. Григорова
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1030
от 2 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за
обект: Тръбопровод за отвеждане и заустване
на пречистени отпадъчни и дъждовни води за
ПИ № 81178.9.51 в м. Аклади – чеири, землище
гр. Черноморец, и с трасе, предвидено да премине
в ПИ № 81178.9.51, преминава в улична регулация
км 16-909 и завършва в ПИ № 81178.32.366.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.
10189

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 1031
от 2 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59 ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент от транспортнотехническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници,
с която се обособява нова улична регулация с
трасе, предвидено да премине в поземлени имоти,
както следва: улица с о.т. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1298-97-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 с
ширина 10 м; улица с о.т. 89-90-91-93-94-95-96-73
с ширина 8 м; улица с о.т. 73-72-71-70-69-68-67-6674-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 с ширина 10,50 м;
улица с о.т. 65-64-63-62-61-60-58-57-56-55-54-53-45
с ширина 9 м; улица с о.т. 40-85-77 с ширина 9
м; улица с о.т. 24-86-83 с ширина 9 м в м. Кърджоол алчак, землище с. Присад, като промяната
засяга неурегулиран поземлен имот с № 15005,
масив 15, м. Кърджоол алчак, землище с. Присад,
община Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.
10190

Председател: Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-824
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 154,
ал. 2, т. 8 и ал. 5, чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 4 от 18.11.2010 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията и заявление

ВЕСТНИК
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с вх. № 70-00-1251 от 9.07.2010 г. от „Ситигаз
България“ – АД, София, одобрявам изменение
на ПУП – парцеларен план за трасе на преносен
газопровод за обект „Газоснабдяване община Раднево“, подобект „Преносен газопровод инвентарен
№ TGP14A.1“ като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива.
Съгласно предвидените изменения газопроводът преминава извън границите на урбанизираните
територии на общините Стара Загора и Раднево
и засяга землищата на с. Преславен (ЕКАТТЕ
58236), община Стара Загора, с. Боздуганово
(ЕКАТТЕ 17960), с. Сърнево (ЕКАТТЕ 70586),
с. Диня (ЕКАТТЕ 21209), с. Тополяне (ЕКАТТЕ
72824), с. Знаменосец (ЕКАТТЕ 31293) и гр. Раднево (ЕКАТТЕ 61430), община Раднево.
Заповедта е основание за издаване на забележка към издаденото разрешение за строеж № 2 от
7.07.2009 г. съгласно чл. 154, ал. 5 ЗУТ.
След влизане в сила на подробния устройствен
план – ПП и изплащане еднократно обезщетение
на собствениците съгласно чл. 64, ал. 1, 2 и 4 от
Закона за енергетиката в полза на енергийното
предприятие възникват сервитути върху имотите,
описани подробно в регистъра на имотите, през
които преминава газопроводът и които граничат
с него, приложен към проекта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Административния съд – Стара Загора, на основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Областен управител: Й. Николов
10151

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 614
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване със специализирани план-схеми на поземлен
имот 103022, м. Маджарова воденица, землище
на с. Орешец, община Харманли.
За поземлен имот 103022 се определя предназначение „Винарска изба“ при следните показатели
на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.
Председател: П. Делчев
10167
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 615
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване със специализирана план-схема на поземлен
имот 77181.1.338, м. Каратопрака, землище на
гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.1.338 се определя
предназначение „Производство на електроенергия от фотоволтаични генератори“ при следните
показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.
10168

Председател: П. Делчев

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ЗАПОВЕД РД-01-819
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение № 526
от 25.11.2010 г. на Общинския съвет – гр. Царево,
относно преструктуриране на Целодневна детска
градина – с. Лозенец, община Царево, считано от
25.11.2010 г. нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане като филиал към
ОДЗ „Ален мак“, гр. Царево, ЦДГ – с. Лозенец.
2. Възлагам на директорите на вливащата се и
приемащата детска градина, както и на счетоводителите от кметството на с. Лозенец и дирекция
„Образование“ да извършат инвентаризация на
наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане детска градина и да
изготвят необходимите приемно-предавателни
протоколи между преобразуваната чрез вливане
детска градина и приемащата детска градина.
Цялата материално-техническа база на преобразуваната градина да премине за стопанисване от
приемащата детска градина.
3. Възлагам на директора на приемащата
детска градина да отрази преобразуването в
задължителната документация на градината,
както и да приеме и съхранява задължителната
документация на вливащата се детска градина
съгласно нормативната база.
4. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „ОКЗСИЕО“
на Община Царево.
10106

Кмет: П. Арнаудов
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ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 687
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 6
ПРЗУТ, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2,
т. 6, ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ, чл. 23, т. 2 от Наредба № 7 на МРРБ във връзка с докладна записка с вх. № К-194 от 18.10.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява проект за изменение на ТУП (ОУП) от
1997 г. и ПУП – ПЗ за промяна предназначението
на земеделска земя в зона „Пп“ в обхват за ПИ
83017.19.14 с площ 12 001 кв.м с начин на трайно
ползване – нива в землище гр. Шабла, област
Добрич, собственост на „Джетстрийм“ – ЕООД, за
изграждане на подстанция, обслужваща ветропарк.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател: Д. Арнаудов
10152
РЕШЕНИЕ № 689
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-196 от 18.10.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобря ва п роек т за изменен ие на Т У П
(1997 г.) и ПУП – ПЗ (план за застрояване) за ПИ
10032.10.11 в землище с. Ваклино, община Шабла,
област Добрич, с параметри за устройствена зона
„Жм“ (за жилищно застрояване).
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател: Д. Арнаудов
10153

РЕШЕНИЕ № 691
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-140 от 16.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
изграждане на ветрогенератор в ПИ 83017.101.302,
землище гр. Шабла, община Шабла, област Добрич.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председател: Д. Арнаудов
10154
РЕШЕНИЕ № 692
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-146 от 19.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
изграждане на ветрогенератор в ПИ 83017.35.71,
землище гр. Шабла, община Шабла, област Добрич.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
10155

Председател: Д. Арнаудов
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 693
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-147 от 19.07.2010 г. Общинският съвет –
гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
изграждане на ветрогенератор в ПИ 17275.4.56,
землище с. Горун, община Шабла, област Добрич.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
10157

Председател: Д. Арнаудов

РЕШЕНИЕ № 694
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-148 от 19.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за изграждане на ветрогенератор в ПИ 17275.4.57,
землище с. Горун, община Шабла, област Добрич.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
10158

Председател: Д. Арнаудов

РЕШЕНИЕ № 695
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-149 от 19.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
изграждане на ветрогенератор в ПИ 17275.4.42,
землище с. Горун, община Шабла, област Добрич.
Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.
10159

Председател: Д. Арнаудов

27. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-67 от 30.11.2010 г. на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията с краен бенефициент
„Летище София“ – ЕАД, за обект „Разширение
и реконструкция на галерията на Терминал 2 на
Летище София в съответствие с европейските
норми за прилагане на Шенгенското споразумение“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението.
10143
19. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал:
1. Заповед № РС-65 от 30.11.2010 г. за допълване
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на разрешение за строеж № РС-37 от 28.07.2010 г.
за строеж: „Автомагистрала „Тракия“, Лот 3.
Участък „Нова Загора – Ямбол“ от км 241+900 до
км 277+597 – основно трасе“ за реконструкция на
отводнителни и напоителни полета и на мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура,
засегнати от строителството на АМ „Тракия“, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 АПК; 2. Заповед № РС-66 от 30.11.2010 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС19 от 08.04.2010 г. за строеж: „Автомагистрала
„Тракия“, Лот 2. Участък „Стара Загора – Нова
Загора“ от км 210+100 до км 241+900 – основно
трасе“ за реконструкция на отводнителни и
напоителни полета и на мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура, засегнати от
строителството на АМ „Тракия“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60
АПК; 3. Заповед № РС-68 от 01.12.2010 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-48 от
30.08.2010 г. за строеж: „Автомагистрала „Тракия“ Лот 4. Участък „Ямбол – Карнобат“ от км
276+200 (съвпадащ с км 277+597 на Лот 3) до км
325+280 – основно трасе“ за реконструкция на
отводнителни и напоителни полета и на мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура,
засегнати от строителството на АМ „Тракия“,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. Заповедите по т. 1, 2 и 3 могат
да бъдат обжалвани на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ пред Върховния административен съд чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
обнародване на обявлението.
10144
28. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал разрешение за строеж № РС-64 от
26.11.2010 г. за „Монтаж на автомобилни везни в
зоните на ГКПП Капитан Андреево, Калотина,
Дунав мост, Кулата, Гюешево, Лесово, Златарево,
Стрезимировци и Йовково, както следва: 1. ГКПП
Капитан Андреево – една система автомобилни
везни на трасе входящ тежък трафик; 2. ГКПП
Капитан Андреево – една система автомобилни
везни на трасе изходящ тежък трафик; 3. ГКПП
Калотина – една система автомобилни везни
на трасе входящ тежък трафик; 4. ГКПП Дунав
мост – две системи автомобилни везни на трасе
входящ тежък трафик; 5. ГКПП Кулата – две
системи автомобилни везни на трасе входящ
тежък трафик; 6. ГКПП Гюешево – една система
автомобилни везни на трасе входящ тежък трафик;
7. ГКПП Лесово – една система автомобилни
везни на трасе изходящ тежък трафик; 8. ГКПП
Златарево – една система автомобилни везни на
трасе изходящ тежък трафик; 9. ГКПП Стрезимировци – една система автомобилни везни на трасе
входящ тежък трафик; 10. ГКПП Йовково – една
система автомобилни везни на трасе входящ
тежък трафик.“ На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
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в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
10145
95. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че
с решение по д.д. № 1/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Благоевград,
Кирил Иванов Праматарски – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
10172
15. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
05.08.33 теория и история на културата (обща
история на културата; модерна култура) – един;
05.11.02 политология (международни политически отношения) – един; 05.01.13 философия на
културата, политиката, правото и икономиката
(социална философия) – един; 05.08.35 книгознание, библиотекознание и библиография – един,
със срок 3 месеца; доценти по: 05.02.10 световно
стопанство и международни икономически отношения (правно-икономически регулации) – един;
01.07.08 геотектоника – един, със срок 3 месеца;
асистенти по: 01.06.18 клетъчна биология (хистология) – един; 05.07.03 методика на обучението
(туризъм, алпинизъм, ориентиране и ски) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Конкурсите за асистенти ще се проведат
чрез писмен и устен изпит по реда на КТ. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
10085
23. – Нов български университет обявява
конкурси за професори по: 05.11.01 социология
(семиотика) – един; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Изисква се кандидатите да притежават
научна степен „доктор“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216, тел.
811-02-36, 811-02-16.
9945

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Христо Атанасов Христов на Решение
№ 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18
от 13.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален мак“
в частта за ПИ 2096. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 2844/2010 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
10090
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Административният съд – Варна, 31 състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване от Миланка Стоянова Цвет
кова по адм. д. № 2311/2010, с което е оспорено
Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобрение на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
гр. Варна, в частта по отношение на имот № 554.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по
адм. д. № 2311/2010 в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в ДВ, към
което да се 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 Миланка
Стоянова Цветкова жалба.
10091
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Петранка Стоянова Демирова и
Светлана Димитрова Каталойска на 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 на СО „Ален
мак“ в частта за поземлен имот с № 737. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2635/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
10092
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Светла Михова Лефтерова на 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 поземлен имот с № 3545. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2849/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
10093
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Татяна Костадинова Михайлова
на Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 18 от 13.ХІ.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
СО „Ален мак“ в частта за имот с № 94. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм. дело № 2250/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
ДВ, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
10094
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Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Румяна Любенова Захариева и
Стоичко Любенов Захариев срещу Решение № 17
от 13.10.2009 г. и Решение № 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 имот № 2173. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. д. № 2845/2010 в
едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в ДВ, към което да се 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 Румяна Любенова Захариева
и Стоичко Любенов Захариев жалба.
10095
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 2254/2010 по жалба на
Милена Боева Даскалова против Решение № 21348 от 25.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровецюг“ относно ПИ № 1079, к.р. 403 по ПНИ на СО
„Боровец-юг“. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административен съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния 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
и 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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващия качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Милена Боева Даскалова.
10096
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3523/2010 по жалба на Жечка
Димитрова Иванова и София Димитрова Трендафилова от Варна срещу Решение № 2405-10 от 23,
24 и 30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване план за регулация и застрояване
на кв. Свети Никола във Варна (ДВ, бр. 65 от
2010 г.) в частта относно имот № 1144 по ПНИ.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
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заявление до А дминистративен съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния 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
и 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 заинтересуваното 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. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба на
Жечка Димитрова Иванова и София Димитрова
Трендафилова.
10097
Административният съд – Варна, ХХІV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2319/2010 по жалба на Марио
Янков Поповски против 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 на СО „Ален мак“ в частта на
имот пл. № 3431. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административен
съд – гр. Варна, което следва да съдържа: трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
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. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Марио
Янков Поповски.
10180
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Трифон Петров Трифонов на 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 ПИ пл. № 100. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 2342/2010 в едномесечен срок от деня на
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обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
10181
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Галина Христова Иванова на Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. по протокол № 18 от
13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“
в частта, касаеща ПИ № 228, по повод на което
е образувано адм. дело № 2321/2010 по описа на
Административен съд – Варна. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2321/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица.
10293
Административният съд – Варна, ХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм.д. № 2647/2010 по жалба на
Алексей Иванов Алексиев срещу Решение № 17 от
13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е прието повторно Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г., с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
гр. Варна, в частта на имот № 814. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административен съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
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. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.
10294
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Йорданка Стефанова Николова и
Желязка Стефанова Арабаджиева на Решение
№ 2405-10 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
за кв. Св. Никола – Варна, в частта за УПИ
VІІІ-450 в кв. 55. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм. дело
№ 3566/2010 в едномесечен срок от деня на обна-
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родване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
10315
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Трифон Петров Трифонов 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 СО „Ален мак“ в
частта относно прокарването на път през НИ
№ 3290. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3476/2010 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в ДВ, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
10316
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2846/2010 по оспорване,
предявено от Росица Димитрова Владимирова
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 което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта на имот пл.
№ 964. Заинтересованите страни имат право
да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани, трите имена
и личния 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
и 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 заинтересуваното 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. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Росица
Димитрова Владимирова.
10317
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Петко Атанасов Илиев на Решение
№ 2405-10 от 23, 24 и 30.VІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
за кв. Св. Никола – Варна, в частта за имот
№ 1604 в кв. 28. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм.
дело № 3529/2010 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
10318
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Административният съд – Варна, ХXIV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2631/2010 по жалба на Сергей
Димитров Георгиев от Варна против Решение № 17
от 13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ – Варна (ДВ, бр.
13 от 2010 г.), в частта за имот с идентификатор
10135.2515.3018. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответник в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани, трите имена
и личния 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
и 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 заинтересуваното 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. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Сергей
Димитров Георгиев.
10319
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че кметът на Община Бобов дол
оспорва като незаконосъобразни разпоредби от
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бобов дол и определяне на годишен
размер на местните такси и цени на услуги, приета
с Решение № 99 от протокол № 7 от 24.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Бобов дол, а именно:
чл. 15, т. 5, изр.: „В декларацията се посочва
абонатен или ИТН номер, въз основа на който
служител от звено „Местни данъци и такси“ може
да извършва проверка на декларираните данни
и обстоятелства за изразходваната ел. енергия“,
чл. 14, ал. 1, приложение № 1 към наредбата,
приложение № 5, приложение № 6 към чл. 42, т. 1
от наредбата. По този повод е образувано адм.д.
№ 274 по описа на съда за 2010 г., насрочено за
19.01.2011 г. от 10,50 ч.
10295
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 701/2010 въз основа на оспорвания административен акт от областния управител на област
Смол ян – Решение № 108 от 03.11.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Девин, с което е прието
повторно Решение № 107 от 29.09.2010 г. в частта
му, с която се прави изменение на чл. 13, ал. 1 и
2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество на
Община Девин.
10098
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ уведомява всички
заинтересовани лица, че е образувано адм.д.
№ 8627/2009, насрочено за 16.02.2011 г. от 11 ч.,
срещу Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет за одобряване на ПУП на м.
Младост 1 по жалби на следните лица относно
следните имоти, предмет на плана: 1. по жалба на
Таня Илиева Тодорова и Катя Илиева Андонова в
частта относно собствените им ПИ № 2795 и 2794,
за които са отредени УПИ VІІ-2794 и VІІІ-2795
в кв. 1 по плана на Младост 1; 2. по жалба на
Иван Любенов Стойчев, Любен Иванов Стойчев
и Марияна Любенова Колева като собственици на
УПИ VІ-1586, кв. 1 по плана на Младост 1; 3. по
жалба на Стоян Йорданов Младенов и Ягодинка
Йорданова Вучкова относно собствения им имот
№ 3523 в кв. 1 по плана на Младост 1, попадащ
в УПИ І – за ОЖС кв. 1. Съдът съобщава, че
всички лица, които имат правен интерес – имат
права по отношение на посочените имоти, могат
да поискат да бъдат конституирани по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10099
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 8857/2009 по описа на ІІ отделение, 22
състав, насрочено за 18.03.2011 г. от 9 ч. по жалбата на Александра Славева Кадиева-Делова и
„Агротранс“ – ЕООД, против заповед № 547 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет за
приемане на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ДВ, бр. 95 от 2009 г.),
за квартали 135-Б, 135-Д, 260 и 261, гр. Банкя.
В едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
10100
А дминистративният съд – София област,
трети състав, призовава Доста Христова ШоповаГигова с последен известен адрес гр. Божурище,
ж.к. Жилища, бл. 18, вх. А, ет. 3, ап. 8, да се яви
в съда на 18.01.2011 г. в 14 ч. като заинтересована
страна по адм. дело № 534/2010, образувано по
жалба на Георги Николов Джолев срещу Заповед
№ ТС-121 от 15.06.2010 г. на кмета на Община
Божурище.
10291
А дминистративният съд – София област,
трети състав, призовава Магдалена Александрова Найденова с последен известен адрес
гр. Божурище, ж.к. Жилища, бл. 18, вх. А, ет. 2,
ап. 5, да се яви в съда на 18.01.2011 г. в 14 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 534/2010, образувано по жалба на Георги Николов Джолев
срещу Заповед № ТС-121 от 15.06.2010 г. на кмета
на Община Божурище.
10292
Районният съд – гр. Кубрат, брачна колегия,
ІІІ състав, призовава Сюлейман Илхан, турски
гражданин, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 17.02.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 31/2010, заведено от Невин Рагупова Илхан
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от гр. Кубрат, област Разград, ул. Витоша 34А,
за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10179
Кюстендилският районен съд, ІV състав,
уведомява Дина Димитриевна Атанасова, с неизвестен адрес, ответница по гр. д. № 3655/2010,
заведено от Ботьо Иванов Атанасов по чл. 49,
ал. 1 СК, да се яви в съда в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и доказателствата
съгласно чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
10101
Районният съд – гр. Левски, уведомява Иванка Венелинова Бакалова, родена през 1956 г.,
живуща в САЩ, Тони Венелинова Бакалова,
родена през 1959 г., живуща в САЩ, Ефросина
Венелинова Бакалова, родена през 1961 г., живуща в САЩ, и Веселинка Венелинова Бакалова,
родена през 1963 г., живуща в САЩ, с неизвестни
адреси в чужбина и на територията на Република
България, че има образувано гр.д. № 836/2010 за
делба от Лазар Люлин Бакалов от Пловдив, ул.
Фр. Жолио-Кюри 26, по което те са ответници. В
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в деловодството на съда за
получаване на съобщения по чл. 131 ГПК ведно
с искова молба, приложения и копие от определение. Ако въпреки обнародването ответниците
не се явят в съда в посочения срок, ще им бъдат
назначени особени представители.
10102
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 87 състав, призовава Корей Михаел
Ерке, роден на 03.07.1971 г., с неизвестен адрес
в България, да се яви в съда на 19.01.2011 г. в
10,30 ч. като ответник по гр.д. № 13256/2010,
образувано по предявен срещу него от Марина
Иванова от София иск по чл. 49 СК. Указва на
ответника, че в случай че не се яви за насроченото за 19.01.2011 г. съдебно заседание, ще му
бъде назначен особен представител по реда на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
10296
Софийският районен съд, III гр. отделение, 89
състав, по гр.д. № 14756/2010 на основание чл. 562
и 563 ГПК кани държателя на запис на заповед,
издаден на 19.07.2010 г. в София, съгласно който
издателят „София Комерс Кредит Груп“ – АД,
ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. Васил
Калчев, бл. 58, ателие 6, представлявано от Адриан Димитров Станев, се задължава да заплати
неотменимо, безусловно и без протест незабавно
по този запис на заповед на 30.08.2010 г. в София
сумата 2 160 000 евро на поемателя – дружеството
„Хилскап Корпорейшън Ес Ей“, с адрес на регистрация и управление Република Сейшели, 103
Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, да заяви по
настоящото дело правата си върху този запис на
заповед най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 13.04.2011 г. в 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Хилскап Корпорейшън Ес
Ей“ за обезсилване на този запис на заповед. В
случай че в указания срок държателят не заяви
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своите права, ценната книга ще бъде обезсилена;
заповядва да не се извършват никакви плащания
по гореописаната ценна книга; насрочва делото
в открито съдебно заседание на 13.04.2011 г. в
10 ч., за когато да се призове молителят „Хилскап
Корпорейшън Ес Ей“.
10297
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 479/2010 с ищец Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, София, и ответници Гина
Петрова Кюрпеева с постоянен адрес с. Дрангово; Петрана Георгиева Иванова с постоянен
адрес с. Дрангово и Велик Георгиев Кюрпеев
с постоянен адрес с. Дрангово, с правно основание чл. 28, ал. 5 ЗОПДИППД с цена на иска
1 493 446,33 лв., с което да се отнеме в полза на
държавата следното имущество на ответниците:
От Велик Георгиев Кюрпеев на основание чл. 8
във връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 1
ЗОПДИППД:
Шест броя бунгала за нощувка, всяко едно
състоящо се от антре, баня и тоалетна и спалня,
със застроена площ на всяко бунгало 28 кв.м и
септична яма ведно с трафопост със застроена
площ 12,25 кв.м и мотел-ресторант с РЗП 1869,76
кв.м, представляващ триетажна масивна сграда,
построени в поземлен имот № 687001, в местността Митинска спирка в землището на гр. Петрич,
целият поземлен имот с площ 7900 кв.м, при
съседи на поземления имот по скица № 855 от
18.08.2009 г. на Община Петрич: от север – ПИ
000615, от запад – ПИ 294009 и път, от юг – ПИ
000188 – шосе за гр. Петрич и за ГКПП – Кулата,
от изток – ПИ. Пазарната стойност към момента
за шест броя бунгала е 110 756 лв., за мотел-ресторанта е 1 380 167 лв.
От Велик Георгиев Кюрпеев, Гина Петрова Кюрпеева и Петрана Георгиева Иванова на основание
чл. 10 във връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 3, ал. 2,
т. 1 ЗОПДИППД:
Лек автомобил „Опел Аст ра“ с ДК № Е
8659 ВМ, рама № W0L000051N2588798, двигател
№ C14SE19716059, цвят тъмносин. Пазарната
стойност към момента е 1500 лв.
Сумата от 11,34 лв. от банкова сметка № SOMB
9130 BG82SOMB91304047019301, открита в „Общинска Банка“ – АД, финансов център Петрич,
с титуляр Георги Великов Кюрпеев. Дружествени
дялове на обща стойност 1000 лв. от капитала
на СД „Кюрпеев и Сие – Ръждачки ханове“, с
ЕИК 101048732, притежавани от Велик Георгиев
Кюрпеев, Гина Петрова Кюрпеева и Петрана
Георгиева Иванова.
От Гина Петрова Кюрпеева на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗОПДИППД:
Сумата от 11,99 лв. от банкова сметка № SOMB
9130 BG04SOMB91304046959401, открита в „Общинска Банка“ – АД, финансов център Петрич,
с титуляр Гина Петрова Кюрпеева.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 29.03.2011 г. от 14 ч. в зала
№ 3 на Благоевградския окръжен съд и заинтересованите лица могат да представят своите
претенции върху имуществото на ответника.
10120
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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. № 05064/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карарусинов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 66, вх. 3,
ет. 4, ап. 9, 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, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, стоков
контрол, 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 Румен
Стефанов Карарусинов.
7157
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. № 3617/96 вписва промени
за „Гео – Ком“ – ЕООД: вписва като съдружник Лилия Йорданова Ресел; вписва промяна
на наименованието от „Гео – Ком“ – ЕООД,
на „Гео – Ком“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
7158
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4500/2007 вписва промени
за „Лукойл енергия и газ България“ – ЕООД: вписва като прокурист Алексей Анатолиевич Белов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Сергей Салаватович Гилмутдинов и
прокуриста Алексей Анатолиевич Белов заедно
и поотделно.
7159
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. № 05085/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Н – Рм – Билдинг
травел“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Порой, ул. Цар Симеон 30, и с предмет
на дейност: строителство, туризъм, хотелиерски
услуги, покупката на стоки или други вещи с
цел продажба, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговска дейност, износ
и внос, консултантска и посредническа дейност,
придобиване чрез изграждане и покупка на недвижими имоти с цел стопанисването им и продажбата им с цел печалба, транспортна дейност
на пътници и товари с всякакъв вид транспорт,
спедиторска, рекламна, маркетингова дейност,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Николай
Ангелов Христов.
7147
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. № 05086/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Маркос 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 63, вх. 2, ет. 6, ап. 34, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
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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, хотелиерски, туристически 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 управителя Мариян Петков Кисьов.
7148
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 04993/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вест – СТ – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Веселие, ул. Г. Кондолов 6, и с
предмет на дейност: строителство и ремонт на
сгради – жилищни, административни, хотели,
покупка, строеж, проектиране и изграждане на
ВиК, ОВ и ЕЛ инсталации, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги
и консултации, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, туристически, хотелиерски, ресторантьорски услуги
в страната и в чужбина, туроператорски услуги
в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Веса Христова Карабинова.
7149
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. № 05087/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мартлет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Оборище 21, 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,
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 сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Антъни Ричард Колман.
7150
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. № 05059/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ваня и Наско 01“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 34, вх. 5, ет. 8, 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, търговски сделки в страната и чужбина, търговско представителство и посредничест-
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во, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, търговия с
горива и смазочни материали, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски или други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 10 000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Ваня Георгиева Минчева.
7151
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. № 05088/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Екотера“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, 10 километър, шосе
Бургас – София, Селекционен център, ет. 2, и с
предмет на дейност: внос, износ, производство,
обработка, покупка, продажба и дистрибуция на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. внос и износ на оборудване, машини и съоръжения, коли и технологии,
продажба на стоки от собствено производство,
производство на стоки от стомана, пластмаса и
дървен материал, изработване на конструкции за
сгради и съоръжения и извършване на строителни работи, ремонт на оборудване, внос и износ
на живи животни, семенна течност, ембриони
на животински видове, разплод и отглеждане
на животни, включително породисти, производство на мляко и млечни продукти, придобиване,
благоустрояване на недвижими имоти с цел
продажба, обработване на земеделски земи, всякакви други селскостопански дейности, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и
чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, маркетинг,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг и външнотърговски
сделки по разрешения от закона начин, както и
всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Джордж Мюлеталер.
7152
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. № 05060/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Виг – Ел“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 83, ет. 1, и с предмет на дейност: изграждане
на електроинсталации и предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт, търговия на едро и
дребно, консултантски услуги, покупка на стоки
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, международни търговски сделки,
внос, износ, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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всички други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5010 лв. и се управлява
и представлява от управителя Георги Рачев Рачев.
7153
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. № 05061/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ники – Пав“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Александър Велики
40, 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
и превозни сделки, сделки с недвижими имоти,
строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Валентин Вълков Кондев.
7154
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. № 05062/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Илтекст“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Равда, ул.
Македония 41, 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, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ту ристически, информационни,
програмни, рекламни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба: външнотърговски сделки с всякакъв
вид разрешени от закона стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илка
Лазарова Димитрова.
7155
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. № 05063/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лайфстайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Георги Кирков 21, ет. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристичес
ки дейности, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, външнотърговски, дистрибуторски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ян Робъртс.
7156
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. № 3183/2004 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дипам – Стоянка Димитро-
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ва“ (рег. по ф.д. № 2450/96) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Дипам“ – ООД.
7160
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. № 2454/2003 вписва промени за „Ситрейдинг“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Свилен Николаев Кънчев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Даниел
Иванов Данков; вписва нов учредителен акт.
7161
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. № 1684/2000 вписва промени за „Пик – 70“ – ООД: вписва като управител Димитър Янков Гешев; дружеството ще се
управлява и представлява от управители Петко
Иванов Кралев и Димитър Янков Гешев заедно
и поотделно.
7162
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Специализирана
болница за рехабилитация – Бургаски минерални
бани“ – ЕАД.
7163
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 05132/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вал тур 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Трайчо Китанчев 11,
ет. 2, 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, внос и износ,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство, ресторантьорство, кафетерия,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, търговия с аудиовизуални уредби и носители. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Дамянов Каравълчев.
7441
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 05133/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ник тур транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Пробуда 79, ет. 5, ап. 20, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
внос и износ, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство, ресторантьорство,
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кафетерия, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
търговия и услуги с аудио-визуални уредби и
носители. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Николай Филипов Филипов.
7442
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 05134/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Комфорт – М“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Славянска 4, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в страната
и в чужбина в първоначален, преработен или
обработен вид, импорт и експорт, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
търговско представителство и посредничество на
наши и чужди фирми и физически лица, лизинг
и маркетинг, консултантски услуги, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, инженеринг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел експлоатация и продажба, проектиране и строителство, инвестиционен контрол,
изработване на външни фасади и облицовки,
парапети, метални конструкции. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милчо
Великов Кънев.
7443
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 05135/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Санеко – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Камено, ул. Димитър Благоев,
Стопански двор – дърводелска и железо-коларска
работилница, 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 и
произведения на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Емилиянов Съслеков.
7444
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04892/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Аллес“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Антим І № 11,
и с предмет на дейност: търговия с хранителни
стоки и покупка на стоки или други вещи с цел
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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, мениджърски услуги, лизинг,
всякакви други сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Георги Венчев
Вълчев.
7445
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 04889/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Арт
проект – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 36, вх. 4,
ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, хотелиерство и ресторантьорство,
покупка на стоки и други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество в
страната и чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Еньо Петков Керемедчиев.
7446
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4888/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Тарфа бийч
дивелъпмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Китен, ул Хан Крум 6, и с предмет
на дейност: търговски сделки, свързани с покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопански и
хранителни стоки, външна и вътрешна търговия,
хотелиерски, рекламни и консултантски услуги,
вътрешен и международен туризъм, туроператорска и агентска дейност. Дружеството е с капитал
50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Владимир Петков Димов.
7447
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04887/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ира“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Копривщица 21, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционни, складови, комисионни и превозни
сделки, включително таксиметрови превози,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

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, фризьорски и др. услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ирина Иванова Георгиева.
7448
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04886/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рос Туииди“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Хан Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, сделки по
осъществяване на търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, сделки по покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки по предоставяне на строително-монтажни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Рос Пол Далтън Туиди.
7449
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04885/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кара – Ибрям“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Сини
рид, и с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, външнотърговски сделки, търговия
с цигари и спиртни напитки след издаване на
съответното разрешително (лиценз), магазин за
продажба на стоки, дърводобив, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство,
селскостопанско производство, добив и търговия
с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране и производство на фиданки, отдаване
на МПС под наем, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, транспортни сделки
в страната и чужбина, валутни сделки, сделки
на търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица и дружества,
сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, туристически,
туроператорски сделки, хотелиерство, кафетерия
и ресторантьорство, таксиметрови и транспортни
услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, магазинерство, вносно-износна
търговия и реекспорт, строителство и строителни
ремонти, сключване на бартерни сделки в страната
и чужбина, информационни и рекламни дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ибрям Смаил Хасан.
7450
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04884/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Актив РМ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 72, вх. 5, ет. 6, ап. 102,
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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, спедиционни,
складови, комисионни и превозни сделки, вкл.
таксиметрови леки и товарни превози, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност,
складови сделки, лицензионни сделки, рекламни,
информационни, консултантски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, маркетинг, финансово-счетоводни
услуги, банкови и застрахователни консултации,
покупка и монтаж на слънчеви отоплителни
системи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Росица Бориславова Мутафчиева.
7451
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04883/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Баръш“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Листец,
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 в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, експерт и реекспорт, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Мустафа Хасан Ереджеб.
7452
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 04882/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вени – 79“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Обзор,
ул. Козяк 27, и с предмет на дейност: вътрешен
и международен превоз на пътници и товари,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
посредническа дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ремонтни и превозни услуги, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, сделки
на търговско представителство и посредничество,
валутни сделки (след съответно разрешение),
туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и
услуги, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопанска продукция, други
дейности, незабранени със закон, указ или друг
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Венелин Савчев Савев.
7453
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 05136/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Беди пропъртис“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван
Шишман 8, и с предмет на дейност: покупка на
недвижими имоти с цел продажба, търговска дейност в страната и в чужбина, представителство,
агентство, посредничество, рекламна дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
изрично със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Тарлохан Сингх Беди.
7454
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. № 05089/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лукс – Катрафилов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Несебър, ул. Тервел 10, и
с предмет на дейност: производство, търговия,
внос, износ и реекспорт на промишлени и битови стоки и изделия, търговско посредничество,
представителство и агентство, проектиране и
строителство, рекламни и издателски сделки и
услуги, спедиционни и транспортни сделки и
услуги, маркетингови и консултантски услуги,
туристически, туроператорски, ресторантьорски
и хотелиерски сделки и услуги, валутнообменни
сделки и услуги, предприемачество и инженеринг
и всички останали сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Атанас Иванов Катрафилов.
7455
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. № 05092/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ети
груп България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Айтос, пл. Пазарен 4, и с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със селскостопански, хранителни
и промишлени стоки в първоначален, обработен
и преработен вид в страната и в чужбина, сделки
за предоставяне на информационни услуги, спедиторски сделки, сделки за извършване на туроператорски услуги, търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дженгис Хюсеин Якуб.
7456
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. № 05101/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Бета инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Пробуда 99, и с предмет на дейност:
покупка, строеж, проектиране или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг, всякакъв
друг вид търговска дейност, незабранена със за-
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кон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Добрев Бинев.
7457
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. № 05105/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Никилис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ахелой, ул.
Цар Симеон 21, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
проектиране, строителство и ремонт, технически
контрол и надзор на жилищни и промишлени
сгради и съоръжения, туроператорски услуги,
туристически агентски и допълнителни туристически услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и предсставлява от управителя
Николай Стоянов Колев.
7458
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. № 05108/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Льосаланд пропърти холдингс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Славянска 71, и с предмет
на дейност: производство на стоки с цел търговия
на едро и дребно, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на недвижими
имоти и вещни права върху недвижими имоти,
извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда
и продажбата им, комисионни, спедиционни,
складови, туроператорски и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки – внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Хялти Хелгасон.
7459
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. № 05096/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Електра 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 14, вх. 5, ет. 4, ап. 21, и с предмет
на дейност: бръснаро-фризьорски, козметични,
солариум, маникюр, педикюр, масажи, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, фитнес, рекламни и информационни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, вкл. външнотърговска дейност,
производство на стоки с цел продажба, търговия
на дребно, комисионни сделки, транспортна и
спедиторска дейност, складови сделки, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ивелина Георгиева Добрева.
7460
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. № 05112/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Панорама
88“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Струма 44, ет. 5, и с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански,
хранителни и промишлени стоки и други вещи
в първоначален, преработен и обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, спедиторски и превозни
сделки, включително превоз на пътници и товари,
лизинг, сделки за покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, както и рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и
услуги за извършване на туристически, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски услуги,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, търговско представителство и посредничество, вкл. агентство и комисионерство на
местни и чуждестранни лица, покупко-продажба, ремонт и сервиз на компютри, офис техника
и консумативи за тях и телекомуникационни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Стоян
Николаев Симеонов.
7461
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. № 05113/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Дани 07“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Ново Паничарево, ул.
Митко Палаузов 24, 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, внос и износ, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство, ресторантьорство,
кафетерия, охрана на обекти, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, лизинг,
селскостопански сделки, строителство, ремонтни
услуги, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, селски туризъм. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Йорданка Иванова Христова.
7462
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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. № 05103/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лотос бийч“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Созопол, ул.
Одеса 21, и с предмет на дейност: туристически,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димо
Атанасов Атанасов.
7463
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. № 05161/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Индивидюъл
хоум“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Христо Ботев 93, ет. 3, ап. 6,
и с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство на съоръжения и инсталации,
търговия със строителни материали, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, външнотърговски, дистрибуторски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Петър Христов Илиев.
7464
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. № 05144/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Десислава Колева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Св. Климент
Охридски 35, и с предмет на дейност: продажба
на битова химия и козметични продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
както в страната, така и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, туристически,
хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

услуги, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Десислава
Стоянова Брадичкова.
7465
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. № 05143/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Никси Д и В“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бугас, ж.к.
Славейков, бл. 59, вх. 4, ет. 13, ап. 172, и с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия на
едро и дребно, вкл. външнотърговски сделки с
хранителни, промишлени и селскостопански стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. продажба на стоки собствено производство,
туроператорски, хотелиерски сделки, валутни
сделки, производство на селскостопанска продукция, транспортни, спедиторски, ресторантьорски
и сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки, преводи от и на чужди езици. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димчо
Димитров Иванов.
7466
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 8209/2007
за поли т и ческа парт и я „Общест во за Нова
Българи я“: за личава досегашни я състав на
Председателски съвет от 11 членове; вписва нов
Председателски съвет в състав: 1. Калоян Емилов
Методиев – председател, 2. Станчо Тошков Тотов – заместник-председател, 3. Любомир Петров
Вълков – заместник-председател, 4. Детелина
Петрова Стоянова – организационен секретар
и ковчежник, и членове: 5. Констанса Андреева
Мицулова, 6. Мария Сашева Георгиева, 7. Пенчо
Димитров Пенчев, 8. Цветана Наскова Палагачева, 9. Теодора Петрова Траянова, 10. Агоп Едуард
Каспарян, 11. Лъчезар Петков Попов; заличава
досегашния състав на Контролен съвет от 5 членове; вписва нов състав на Контролен съвет: 1.
Васил Антонов Антонов – председател, и членове:
2. Светослав Любенов Събев, 3. Илияна Петрова
Димитрова, 4. Николай Стоянов Георгиев, 5.
Йордан Иванов Тодоров; партията се представ
лява от председателя Калоян Емилов Методиев,
заместник-председателите: Станчо Тошков Тотов,
Любомир Петров Вълков – всеки един от двамата поотделно при изрично упълномощаване от
председателя Калоян Емилов Методиев.
10360
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