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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42,
102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1,
23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г.,
бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19,
21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от
2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63,
65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от
2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 1 след думата „чрез“ се
добавя „равномерно“, а накрая се добавя „при
спазване изискванията на чл. 360б“.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „като е
недопустимо използването на заплаха, обидни
или нецензурни думи или квалификации“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1, т. 9 след думата „власт“
се добавя „назначен от съответната колегия,
на която е член“.
§ 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130,
ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република
България изборният член на Висшия съдебен
съвет, подал молба до съответната колегия
в 14-дневен срок от деня на изтичане или
предсрочно прекратяване на мандата, се
възстановява на длъжността съдия, прокурор
или следовател, заемана преди избора, на
равна по степен или с една степен по-висо-

ка от заеманата преди избора длъжност в
органите на съдебната власт. Времето, през
което лицето е било член на Висшия съдебен
съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.“
§ 5. В чл. 29, ал. 2 след думите „чл. 224“
се поставя запетая и се добавя „чл. 225“.
§ 6. В чл. 29н, ал. 6 след думата „жалбата“
се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 7. В чл. 30, ал. 5, т. 2 след думата „атестации“ се добавя „и приемат комплексна
оценка от атестирането“.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думата „правомощията“ се заличава, а изречение трето
се измен я та ка: „Всяка ком иси я изби ра
измежду членовете си председател, който
е изборен член от съответната колегия на
Висшия съдебен съвет.“
2. В ал. 4 и 6 след думата „избрани“ се
добавя „за срок от една година“.
3. В ал. 8 изречение първо се заличава, а
в изречение второ думите „за повече от два
последователни мандата“ се заменят с „повече от два пъти, които са последователни“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) Участието в състава на Комисията по
атестирането и конкурсите към съответната
колегия на Висшия съдебен съвет на съдии,
прокурори и следователи се взема предвид
при изготвяне на атестация на съответния
съдия, прокурор или следовател.“
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Участващите в състава на Комисията
по атестирането и конку рсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет
съдии, прокурори и следователи извършват
цялостна проверка на комплексните оценки
на атестациите по чл. 196, предложени от
съответните помощни или постоянни атестационни комисии в органите на съдебната
власт.
(3) Комисиите по атестирането и конкурсите предлагат на съответната колегия проект
на решение за провеждане на атестиране по
чл. 196 и приемане на комплексна оценка на
съдия, прокурор и следовател.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 10. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „с изключение на тези от Върховния
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касационен съд, Върховния административен
съд, Върховната касационна прокуратура,
Върховната административна прокуратура
и Националната следствена служба“ се заличават.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Председателят на Върховния касационен съд, председател ят на Върховни я
административен съд, главният проку рор
и директорът на Националната следствена
служба не подлежат на атестиране по реда
на глава девета, раздел IV.
(3) Заместниците на административните
ръководители от Върховния касационен съд,
Върховния административен съд, Върховната
касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната
следствена служба, както и съдиите, прокурорите и следователите в тях, не подлежат
на атестиране по чл. 196, ал. 1, т. 1 – 3.
(4) Съдиите, прокурорите и следователите,
административните ръководители и заместниците на административни ръководители,
навършили 60-годишна възраст, не подлежат
на атестиране по чл. 196, ал. 1, т. 3.“
§ 11. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) При провеждане на атестирането на съдии участват помощни атестационни
комисии в съдилищата.
(2) Помощните атестационни комисии
подпомагат Комисията по атестирането и
конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
(3) Помощните атестационни комисии се
избират в съответните съдилища на принципа на случайния подбор за всяко конкретно
атестиране и се състоят от трима редовни и
един резервен член.
(4) Членовете на помощните атестационни
комисии трябва да са придобили несменяемост, да са получили положителна комплексна
оценка от последното си атестиране „много
добра“ и да не им е било налагано някое от
дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1,
т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.
(5) Административният ръководител не
може да бъде избиран за член на помощна
атестационна комисия.
(6) Помощната атестационна комиси я
избира председател измежду своите членове.
(7) При невъзможност да се формира помощна атестационна комисия от съответния
съд съставът є се допълва с членове от горестоящия съд в съответния съдебен район.
(8) Помощни атестационни комисии не
се избират в районните съдилища, в административните съдилища, в специализирания наказателен съд, както и във военните
съдилища.“
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§ 12. В чл. 48, а л. 2, изречение второ
думите „Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“ се
заменят с „Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
§ 13. В чл. 53, ал. 1 след числото „224“ се
поставя запетая и се добавя „225“.
§ 14. В чл. 60г, ал. 3 се създава изречение
второ: „Проверяващият състав не се произнася по въпроса разумен ли е срокът на
съответното производство.“
§ 15. Член 60д се изменя така:
„Ч л. 60д. (1) Конс тат и вн и я т п ро т окол
по чл. 60г се изготвя в 4-месечен срок от
постъпване на заявлението, съответно от
отстраняване на нередовностите по него.
Когато след постъпване на заявлението се
установи, че е подадено искане за възобновяване на наказателното дело или за отмяна
на влязъл в сила съдебен акт, срокът започва
да тече от произнасянето на компетентния
съд по искането.
(2) Незабавно след прик лючването на
проверката по ал. 1 протоколът, заявлението
и всички други документи по преписката се
изпращат на министъра на правосъдието.“
§ 16. В чл. 60е, ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. подсъдимият е бил обезщетен за неразумния срок на наказателното производство
чрез изрично и измеримо намаляване на наложеното му наказание от компетентния съд;
4. по досъдебни производства, въпреки
проведените действия по издирване и разследване, извършителят на престъплението
е останал неразкрит или не е повдигнато
обвинение.“
§ 17. В чл. 60м ал. 2 се изменя така:
„(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет съобразно правомощията си по
чл. 30, ал. 5, т. 5 всяко шестмесечие анализира
причините за нарушенията и приема мерки
за тяхното отстраняване.“
§ 18. В чл. 65 накрая се добавя „и се представляват от административния ръководител
или друго определено лице“ и се създават
изречения второ и трето: „При осъществяване
на функциите на административен ръководител се издават заповеди, разпореждания
и правила съобразно определената в закона
компетентност. Общото събрание, пленумът
на Върховния касационен съд и пленумът на
Върховния административен съд са органи на
съответния съд, произнасят се само в определените в закона случаи, дават становища,
приемат правила и решения с явно гласуване
и мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.“
§ 19. В чл. 68д се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато предложените кандидати са
по-малко от 50 на сто от определения по
чл. 67а брой, нов избор не се произвежда до
попълване на списъка на кандидатите. В този
случай мандатът на съдебните заседатели се
удължава до полагането на клетва от новоизбраните съдебни заседатели.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 20. В чл. 81, ал. 1, изречение първо думите „две години“ се заменят с „една година“,
а изречение трето се заличава.
§ 21. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. съвместно с министъра на вътрешните
работи издава инструкция относно реда за
достъп и ползването на информация от информационните фондове на Министерството
на вътрешните работи;“.
2. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
§ 22. В чл. 164 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „10“ се заменя с „8“.
2. В ал. 6 числото „12“ се заменя с „10“.
§ 23. В чл. 169, ал. 1, изречение първо и в
ал. 2, изречение първо думата „периодично“
се заличава.
§ 24. В чл. 175б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думата „книги“ се добавя „в
това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова
(масова) приватизация“;
б) в т. 7 числото „1000“ се заменя с „5000“;
в) в т. 8 се създава изречение второ: „Не
се декларира ползването на имущество на
институцията, в която лицето заема длъжността.“;
г) създава се т. 8а:
„8а. дадени обезпечения от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с
тяхно съгласие;“
д) в т. 9:
аа) в текста преди буква „а“ думите „дадени обезпечения и“ се заличават;
бб) в буква „а“ накрая се създава изречение
второ: „Не се декларира служебно обучение.“;
вв) в буква „б“ накрая се създава изречение
второ: „Не се декларира служебно пътуване.“;
гг) буква „в“ се отменя;
е) в т. 10 числото „1000“ се заменя с „5000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При деклариране на имуществото се
посочва:
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1. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 1 – имуществото по ал. 1 към датата
на възникване на качеството, което е основание за деклариране;
2. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 2 – промяна в имуществото по ал. 1,
нас т ъп и ла п рез п ред ход ната к а лен дарна
година, като по т. 3 – 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на
задължението към 31 декември на предходната
календарна година;
3. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 3 – имуществото по ал. 1 към датата
на изгубване на качеството, което е основание
за деклариране;
4. при подаване на декларация по чл. 175в,
а л. 1, т. 4 – п ром я на в и м у щес т во т о по
ал. 1, настъпила в период една година след
изгубване на качеството, което е основание
за деклариране, като по т. 3 – 6 се посочват
наличностите, съответно остатъчният размер
на задължението, изчислени към дата една
година след изгубване на качеството, което
е основание за деклариране.“
§ 25. В чл. 175в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „след подаване на
декларацията по т. 3“ се заменят с „от изгубване на качеството, което е основание за
деклариране“.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 се подава при
пълно предсрочно погасяване на задължение
и кредит, а при частично предсрочно погасяване – ако размерът на средствата надхвърля
10 000 лв.
(4) При промяна на заеманата длъжност
лице, което остава задължено лице по този
закон, не подава декларация по ал. 1, т. 1 и 3.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и
5“ и се създава изречение второ: „Списъкът
се премахва от интернет страницата в края
на съответната календарна година, за която
се отнася.“
§ 26. В чл. 175д се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 се създава изречение трето:
„Съгласието се дава пред Инспектората към
Висшия съдебен съвет в писмена форма без
нотариална заверка на подписа по образец,
утвърден от главния инспектор.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет може да поиска и предоставяне на
информация за индивидуалните партиди за
предходната календарна година на осигуре-
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ните лица и пенсионерите – от пенсионно
осигурителните дружества, които са учредили
и управляват по реда на Кодекса за социално
осигуряване фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.“
§ 27. В чл. 175ж се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „в размер до 10 000 лв.“.
2. В ал. 2 се създават ново изречение второ
и изречение трето: „Уведомлението се изпраща на посочения от лицето адрес, в т. ч.
електронен адрес, а ако не е намерено – по
месторабота. Когато уведомлението не може
да бъде връчено, уведомяването се извършва
чрез съобщение на интернет страницата на
Инспектората към Висшия съдебен съвет за
срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането
на който уведомлението се смята за връчено.“, а досегашното изречение второ става
изречение четвърто.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Списъкът се премахва от интернет страницата в
края на съответната календарна година, за
която се отнася.“
§ 28. В чл. 175з се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с
„10 000“, а думите „в рамките на която то“
се заменят с „което в 14-дневен срок от уведомяването му“.
2. В ал. 3 числото „5000“ се заменя с
„10 000“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Допълнителна проверка се извършва
и когато в сигнал, отговарящ на условията
по чл. 175л, ал. 5, се съдържат данни за несъответствие между имущественото състояние
на съдия, прокурор или следовател и декларацията по чл. 175б, ал. 1, което надвишава
10 000 лв. В този случай допълнителната
проверка се извършва едновременно с проверката на сигнала по чл. 175м – 175о.“
§ 29. В чл. 175л се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Разглеждането на сигнала може да
протече в две фази:
1. предварително проучване, което приключва в срок до един месец от регистрирането на сигнала;
2. проверка по реда на чл. 175м – 175о.
(8) При извършване на предварителното
проучване и на проверките по този раздел
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
има следните права:
1. при предварителното проучване – правата по чл. 175д, ал. 2 – 5;
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2. при проверките – правата по чл. 175д,
ал. 2 – 8.“
2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 30. В чл. 175м, ал. 2 думите „чл. 58“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 31. В чл. 175н се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет извършва проверките по този раздел
в двумесечен срок от приключване на предварителното проучване. Срокът за проверка
може да бъде удължен еднократно с до два
месеца със заповед на главния инспектор.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет може да поиска сведения, писмени
и веществени доказателства и документи
от подателя на сигнала, от проверяваното
лице или от други лица, които биха могли
да потвърдят изложеното в сигнала или да
предоставят друга информация.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да предоставят поисканите сведения, доказателства и
документи, както и да се явят лично в Инспектората към Висшия съдебен съвет, ако
бъдат призовани. Когато личното явяване
не може да се осъществи по уважителни
причини, се определя срок за това.
(5) Предоставянето на сведения, доказателства и документи, поискани от Инспектората към Висшия съдебен съвет в хода на
проверките по този раздел, е задължително
за гражданите, ако това не застрашава техните права.“
§ 32. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 10 на сто от“ се
заличават.
2. В ал. 2 думата „Процентите“ се заменя
с „Броят на свободните длъжности“.
§ 33. В чл. 181, ал. 4 т. 7 се отменя.
§ 34. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в специализирания наказателен съд – предложени от
общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд;“
б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6;
в) създава се т. 7:
„7. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на прокурор в специализираната прокуратура – от събранието на
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прокурорите в апелативната специализирана
прокуратура;“
г) досегашната т. 6 става т. 8.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6“
се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8“.
3. В ал. 4 думите „ал. 2, т. 1 – 6“ се заменят с „ал. 2, т. 1 – 8“.
§ 35. В чл. 184, ал. 4 след думите „казуса
и“ се добавя „оценка, не по-ниска от много
добър „4,50“ на“.
§ 36. В чл. 186 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„При равен резултат конкурсната комисия
к ласира кандидата с по-висок общ успех
от следването му за придобиване на висше
юридическо образование по специалността
„Право“.“
2. В ал. 2, изречение първо след думата
„кандидатите“ се поставя запетая и се добавя
„класирани на обявените свободни длъжности, както и същият брой от резервите“.
§ 37. В чл. 186а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„При равен резултат конкурсната комисия
к ласира кандидата с по-висок общ успех
от следването му за придобиване на висше
юридическо образование по специалността
„Право“.“
2. В ал. 2 цифрата „7“ се заличава.
§ 38. В чл. 188, ал. 1, изречение второ
думите „не по-малко от 80 на сто от“ се
заличават.
§ 39. В чл. 189, ал. 4 се създава изречение
второ: „До участие в класирането се допускат
кандидати, получили оценка, не по-ниска
от много добър „4,50“ на писмения изпит.“
§ 40. В чл. 191, ал. 1, изречение първо
накрая се добавя „или на равна по степен
длъжност“.
§ 41. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Срокът по ал. 6 започва да тече от
датата на приемане на първото решение на
съот ветната колеги я на Висши я съдебен
съвет, с което по реда на ал. 3 са повишени
или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото
при обжалване.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 42. В чл. 195а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдиите, прокурорите и следователите
не декларират членството в организациите
по чл. 217.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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§ 43. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предварително – за тригодишен период
от назначаването на длъжност съдия, прокурор или следовател – при участие в конкурс
или при предложение за повишаване в ранг;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. периодично – за 5-годишен период
от атестирането за несменяемост на съдия,
прокурор и следовател, на административен
ръководител и на заместник на административен ръководител;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Младши съдии, младши прок у рори и младши следователи не се атестират
предварително, а за работата им се изготвя
доклад от наставника на втората година от
назначаването им.“
§ 44. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се
добавя „в сл у чаите, когато е извършено
предварително атестиране“.
3. В ал. 5, т. 4 след думите „когато има“
се добавя „правен“.
4. Алинея 7 се отменя.
§ 45. В чл. 203 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост и за периодично
атестиране се прави пред Комиси ята по
атестирането и конк у рсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет не
по-рано от един месец преди изтичането на
5-годишния срок.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 46. Създава се чл. 203а:
„Чл. 203а. (1) Помощните атестационни
комисии, участващи в атестирането на съдии,
са, както следва:
1. при атестиране на районен съдия, административен ръководител и заместник на
административен ръководител на районен
с ъд – помощ на ат ес та ц ион на ком иси я в
съответния окръжен съд, а при атестиране
на съдия от Софийския районен съд, административен ръководител и заместник на
административен ръководител на Софийския
районен съд – помощна атестационна комисия
в Софийския градски съд;
2. п ри атест и ране на ок ръжен съди я,
съдия от Софийския градски съд, на административен ръководител и заместник на
административен ръководител на окръжен
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съд и на Софийския градски съд – помощна
атестационна комисия в съответния апелативен съд;
3. при атестиране на съдия в специализирания наказателен съд, административен ръководител и заместник на административния
ръководител на специализирания наказателен
съд – помощна атестационна комисия в апелативния специализиран наказателен съд;
4. при атестиране на административен
съдия, административен ръководител и заместник на административен ръководител
на административен съд – помощна атестационна комисия във Върховния административен съд;
5. при атестиране на съдия във военен съд,
административен ръководител и заместник
на административен ръководител на военен
съд – помощна атестационна комисия във
Военно-апелативния съд;
6. при атестиране на апелативен съдия,
съдия във Военно-апелативния съд и съдия в
Апелативния специализиран наказателен съд,
административен ръководител и заместник
на административен ръководител на апелативен съд, на Военно-апелативния съд и на
А пелат ивни я специа лизи ран наказателен
съд – помощна атестационна комисия във
Върховния касационен съд.
(2) Помощните атестационни комисии
представят на Комисията по атестирането
и конкурсите към съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет предложение за комплексна оценка от извършеното атестиране.
(3) Правомощията и правилата за дейността на помощните атестационни комисии се
определят от пленума на Висшия съдебен
съвет с наредбата по чл. 209б.“
§ 47. В чл. 204, ал. 2 думите „младшите
прокурори“ се заличават.
§ 48. В чл. 204а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думата „атестирането“
се добавя „помощните и“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При установени в рамките на процедурата по атестирането специфични нужди
или необходимост от подобряване на професионалните умения на атестирания съдия,
прокурор или следовател, по негова инициатива или по предложение на помощните
и л и пос т оя н н и т е ат ес та ц ион н и ком иси и
или служебно, Комисията по атестирането
и конкурсите към съответната колегия на
Висшия съдебен съвет разработва и прилага
с участието на атестирания индивидуални
планове за професионалното му развитие,
чието изпълнение се подпомага от Националния институт на правосъдието.“
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§ 49. В чл. 205 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „съответната“ се заменя
с „Комисията по атестирането и конкурсите
към съответната“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) С ъ о т ве т нат а колег и я на Висш и я
съдебен съвет след преценка на всички обстоятелства:
1. приема предложената комплексна оценка;
2. приема нова комплексна оценка;
3. връща преписката на съответната комисия по атестирането и конкурсите при
непълна или неточна фактология, когато
е необходимо събиране на допълнителна
информация.“
§ 50. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „периодичното атестиране“ се заменят
с „атестирането“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането за придобиване статут на
несменяемост е отрицателна, съответната
колегия на Висшия съдебен съвет с решение
отказва придобиване статут на несменяемост
и атестираният се освобождава от длъжност.“
§ 51. Член 209 се отменя.
§ 52. Създава се нов чл. 214:
„Чл. 214. Съдиите, прокурорите и следователите при или по повод изпълнение на
техните служебни функции не може да бъдат
ответници в административно производство,
освен ако е предвидено в закон.“
§ 53. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „еднократно“ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При последващо освобождаване от
длъжност съдията, прокурорът, следователят,
членът на Висшия съдебен съвет, главният
инспектор и инспекторът от Инспектората на
Висшия съдебен съвет получава обезщетение
в размер на разликата между размера на
полученото обезщетение по ал. 1 и размера
на обезщетението, определено към датата на
последващото освобождаване.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Редът и начинът на изчисляване на
обезщетенията се определя с решение на
Висшия съдебен съвет.“
§ 54. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. (1) Когато съдия, прокурор или
следовател е привлечен като обвиняем за
умишлено престъпление от общ характер,
съответната колеги я на Висши я съдебен
съвет може да го отстрани от длъжност до
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приключването на наказателното производство. Главният прокурор по предложение на
наблюдаващия прокурор прави мотивирано
искане за временно отстраняване от длъжност, към което прилага достатъчно данни.
(2) Съответната колегия връчва на съдията, прокурора или следователя препис от
искането по ал. 1 не по-късно от 7 дни преди
заседанието, на което то ще бъде разгледано,
като преди вземането на решение му предоставя възможност да бъде изслушан или
да даде писмено становище.
(3) Колегията се произнася в срок до 14
дни от получаване на искането по ал. 1 с
мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 323.
(4) Срокът на временното отстраняване от
длъжност в досъдебната фаза на наказателното производство не може да надвишава срока
по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния
кодекс. При изтичането му, независимо от
това дали наказателното производство е било
спирано, отстраненият съдия, прокурор или
следовател може да поиска възстановяване
на заеманата длъжност. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 323.
(5) За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и
следователя се заплаща възнаграждение в
размер на минималната работна заплата.
(6) При промяна в обстоятелствата преди
приключване на наказателното производство
отстраненият съдия, прокурор или следовател
може да поиска от съответната колегия на
Висшия съдебен съвет да го възстанови на
заеманата длъжност. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 323.
(7) Когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка
за неотклонение задържане под стража или
домашен арест във връзка с повдигнатото
обвинение за умишлено престъпление от
общ характер, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в
сила на съдебния акт, с който се постановява
мярката. Органът, постановил мярката за
неотклонение, уведомява за това незабавно
съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(8) При отмяна или изменение на мярката за неотклонение в по-лека от посочените
в ал. 7, в тридневен срок от отмяната или
изменението, главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор може да
направи мотивирано искане за продължаване
на временното отстраняване, ако не е изтекъл
срокът по ал. 4, изречение първо. Искането се
разглежда от съответната колегия на Висшия
съдебен съвет по реда на ал. 1 – 3 в срок до
14 дни от получаването му. Ако искането на
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главния прокурор не бъде уважено, съдията,
прокурорът или следователят се възстановява
на заеманата длъжност от датата на решението
на съответната колегия на Висшия съдебен
съвет.
(9) При всички случаи общият срок на
отстраняване в досъдебната фаза на наказателното производство по ал. 7 и 8 не може
да бъде по-дълъг от този по ал. 4.“
§ 55. В чл. 231, ал. 1 и 2 думите „чл. 230,
ал. 3“ се заменят с „чл. 230, ал. 5“.
§ 56. В чл. 233, ал. 2 след думите „специализирания наказателен съд“ се поставя
запетая и се добавя „в А дминистративен
съд – София-област“.
§ 57. В чл. 307, ал. 1 думите „извършване
на“ се заменят с „извършено“.
§ 58. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне на вида и размера на
дисциплинарното наказание за извършено
нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 се вземат
предвид и индивидуалната натовареност на
привлечения към дисциплинарна отговорност
съдия, прокурор или следовател, както и натовареността на органа на съдебната власт,
в който е извършено нарушението.“
§ 59. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Шестмесечният срок започва да тече от узнаването за нарушението от един от органите
и лицата по чл. 312, ал. 1, не се прекъсва и
не тече поотделно за всеки от тях.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато сроковете по ал. 1 са изтекли,
дисциплинарно производство не се образува,
а образуваното се прекратява. Дисциплинарно
производство не се образува, а образуваното
се прекратява и когато се прекрати правоотношението с лицата по чл. 307, ал. 1.“
3. В ал. 3, изречение второ думите „публичното оповестяване на деянието“ се заменят
с „разгласяване на деянието извън органите
на съдебната власт“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Сроковете по ал. 1 не текат, когато:
1. лицето е в законоустановен отпуск;
2. е обжалван отказ за образуване на дисциплинарно производство – до произнасяне
на компетентния орган.“
§ 60. В чл. 312 се създава ал. 5:
„(5) Към предложението си вносителят
прилага всичк и доказателства, относими
към твърдените факти, с които разполага.“
§ 61. В чл. 313, ал. 3 думата „връчването“
се заменя с „постановяването“.
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§ 62. В чл. 314 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в хода на дисциплинарното производство се установи, че е налице
основание за налагане на дисциплинарно
наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или
6, административният ръководител прави
мотивирано предложение за на лагане на
наказание до съответната колегия на Висшия
съдебен съвет.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато прецени, че е налице основание за замяна на наложеното наказание с
по-тежко, както и в случаите по ал. 2, съответната колегия на Висшия съдебен съвет
продължава дисциплинарното производство
по реда на чл. 316 – 322. В тези случаи се
счита, че производството е образувано със
заповедта на административния ръководител
по чл. 310, ал. 1.“
§ 63. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение образува дисциплинарно
производство по постъпило предложение по
чл. 312. В случаите по чл. 314, ал. 2 съответната колегия на Висшия съдебен съвет
продължава дисциплинарното производство,
като избира дисциплинарен състав по реда
на този член.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в предложението по чл. 312
или чл. 314, ал. 2 не се съдържа изложение в
какво се състои дисциплинарното нарушение,
съответно кои обстоятелства водят до определяне на дисциплинарно наказание по чл. 308,
ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6, съответната колегия на
Висшия съдебен съвет не образува, съответно
не продължава дисциплинарно производство,
като на вносителя на предложението се съобщава да отстрани в едноседмичен срок
допуснатите нередовности.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „В 7-дневен срок от образуване на“
се заменят с „Когато образува“.
4. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 64. В чл. 318 ал. 2 се изменя така:
„(2) Привлеченото към дисциплинарна
отговорност лице има право да бъде представлявано и подпомагано в производствата
по тази глава от адвокат или посочен от него
друг съдия, прокурор или следовател.“
§ 65. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая думите „заедно с преписката по делото за незабавното им внасяне

ВЕСТНИК
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в съответната колегия“ се заменят със „за
насрочване на разглеждането му“.
2. В ал. 2 числото „14“ се заменя с „30“.
3. В ал. 6 след думите „колегия на Висшия
съдебен съвет“ се добавя „с което се налага
дисциплинарно наказание“.
§ 66. В чл. 323, ал. 1 думите „и от вносителя на предложението“ се заменят с „а
от вносителя на предложението – когато не
е наложено дисциплинарно наказание или
наложеното е по-леко от предложеното“ и
се поставя запетая.
§ 67. Член 327 се изменя така:
„Чл. 327. (1) Административният ръководител може да обръща внимание на съдиите,
прокурорите и следователите за допуснатите
от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на
работата им.
(2) Заповедта за обръщане на внимание
се издава по реда на чл. 314 и може да се
обжалва пред съответния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването є.
Решението на административния съд подлежи на обжалване пред тричленен състав на
Върховния административен съд.
(3) Административният ръководител изпраща препис от всяка влязла в сила заповед
за обръщане на внимание на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за прилагане
в кадровото дело на магистрата.“
§ 68. В чл. 328 след думите „прилагат се“
се добавя „съответно“.
§ 69. В чл. 357 ал. 9 се изменя така:
„(9) Съдебният администратор получава
основно възнаграждение в размер, определен
в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341, ал. 1.“
§ 70. В чл. 391, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. организира и осъществява охраната на
съдии – при условия и по ред, определени
със съвместна инструкция на министъра на
правосъдието и главния прокурор, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет;“.
§ 71. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 62 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г. и бр. 49
от 2018 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 216:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя
така: „До 31 декември 2020 г.:“;
б) в ал. 2 думите „в тригодишен срок
от влизането му в сила“ се заменят с „до
31 декември 2020 г.“;
в) в ал. 3 думите „В тригодишен срок от
влизането в сила на този закон“ се заменят
с „До 31 декември 2020 г.“.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

2. В § 229, т. 4 думите „три години след
обнародването на закона в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 януари 2021 г.“.

ВЕСТНИК

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Преходни и заключителни разпоредби
§ 72. (1) Неприключените до влизането в
сила на този закон дисциплинарни производства, конкурси, производства по глава трета
„а“ и производства по глава девета, раздели
І„а“ и І„б“ се довършват по досегашния ред.
(2) Разпределените на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите преписки по изготвяне на комплексни оценки
от атестирането до влизането в сила на този
закон се довършват по досегашния ред.
§ 73. Съдебните заседатели, чийто мандат
е изтекъл до влизането в сила на този закон,
продължават да изпълняват функциите си и
задълженията, свързани с тях, до попълването
на списъка на кандидатите за съответния съд
с 50 на сто от определения по чл. 67а брой.
§ 74. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15,
16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37,
42, 83, 94 и 96 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 56, ал. 3, т. 8 след думите „раздел
Іа“ се добавя „и Іб“.
2. В чл. 56а, ал. 3, т. 6 след думите „раздел
Іа“ се добавя „и Іб“.
§ 75. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм., бр. 82 от
2006 г., бр. 33 и 66 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 21 и 53 от 2014 г., бр. 44 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.) в чл. 14, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. организира и осъществява охраната на
прокурори и следователи при условия и по
ред, определени със съвместна инструкция
на министъра на правосъдието и главния
прокурор, съгласувана с пленума на Висшия
съдебен съвет;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 76. Параграф 71 влиза в сила от 8 август 2019 г.
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РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането от
народните представители Таско Ерменков,
Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас
Костадинов към министъра на енергетиката
Теменужка Петкова относно политиката на
Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Задължава Министерския съвет чрез
министъра на енергетиката в срок до 29 фев
руари 2020 г. да приеме всички необходими
мерк и за норма лното фу нк циониране на
„ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число
и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен
Холдинг“ – ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент
от националната є сигурност, независимо от
становището на Европейската комисия по
този въпрос.
2. За д ъ л жава Минист ерск и я съвет да
предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване
на функционирането и/или ограничаването
на производствения капацитет на въглищните
топлоелектрически централи от групата на
„Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД.
3. Възлага на Министерск и я съвет да
п редп риеме дейст ви я за п рисъедин яване
на Република България към платформата
„Въглищни региони в преход“ без поемане
на ангажименти за закриване на въглищни
централи.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 31 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1319
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Сергей Пенчев Мичев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична
република Източен Тимор.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1265

УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Индонезия, и за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Демократична република
Източен Тимор със седалище в Джакарта,
Република Индонезия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1266

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 31 ЯНУАРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
до 27 039 570 лв. за:
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С Т Р. 1 1

1. обследване, проектиране и изграждане на
нова водопроводна връзка към гр. Перник за
осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната
система на гр. Перник, както и необходимата
съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и
баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка
за главен клон и 5 броя спирателни кранове
за градски резервоар „Могиличе“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. По бюджета на Министерския съвет за 2020 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюд же т на п р ог ра ма „Ос ъще с т вя ва не на
държавната политика на областно ниво“, да
се създаде администриран разходен параграф „Реконструкция и изграждане на ВиК
обекти и съоръжения“ в размер на сумата
по чл. 1, ал. 1.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

ВЕСТНИК

Долуподписаните са упълномощени представители на своите правителства и с настоящото официално предлагат и съответно
приемат това Писмо за предлагане и приемане на оферта.
18 юни 2019 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР

Настоящото предложение е в сила до
30 септември 2019 г. На тази дата изтича неговият срок на валидност, освен ако Купувачът
не подаде молба за удължаване на този срок
и правителството на САЩ разреши такова
удължаване.
Настоящото LOA се състои от страници
от 1 до 16.

28 октомври 2019 г.

(Подпис на
(Дата) (Подпис на
Представителя
Купувача)
на САЩ)

(LOA) BU-B-UCA „ Лицензи и техническа
поддръжка на системата за конструктивни
симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical
Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. – ДВ,
бр. 99 от 2019 г. В сила от 17 декември 2019 г.)
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Писмо с оферта и приемане на офертата
(LOA) BU-B-UCA
Въз основа на писмо от Република България от Постоянния секретар на отбраната с
peг. № 30-17-171 от 8 април 2019 г.
Съгласно Закона за контрол на износа на
оръжие правителството на САЩ предлага
да продаде на правителството на България
чрез Американското посолство, Офиса на
аташето по отбрана на САЩ в София, чрез
Държавния департамент (военна пощенска
служба), Вашингтон, окръг Колумбия 20520,
отбранителни изделия или услуги за отбраната (които могат да включват услуги за
проектиране и строителство за отбраната),
наричани общо „изделия“, посочени тук, съгласно разпоредбите, сроковете и условията
в настоящото Писмо с оферта и приемане на
офертата (LOA).
Настоящото LOA се отнася за системата за
конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи
за софтуер и техническа поддръжка за тази
система, включващи лицензи за операционна
система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) и обучение за усвояване на
новото оборудване (NET).
Прогнозна цена:
Начален депозит:
$ 416 396
$ 416 396
Условия за продажба:
Плащане при приемане на офертата: $ 416 396
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(Дата)

Никол М. Хъмфрис,
Красимир
директор, EUCOM/
Каракачанов,
AFRICOM, Регионал- минист ър на отбрани операции
ната
Отпечатано Име и
Длъжност

Отпечатано Име и
Длъжност

Командване за подпомагане в областта
на сигурността на Сухоп ът н и т е си л и на
САЩ, Редстоун Арсенал, AL 35898

Министерство на отбраната на Република
България

______________________

______________________

Изпълнителна
агенция
Разгледано/Одобрено
от DSCA
DSCA (Агенция за сътрудничество в отбраната и сигурността)

Агенция
25 юни 2019 г.
(дата)

Информация, която следва да се предостави
от Купувача:
Код на маркировка: _ Код на спедитор: _
Код на агенцията-получател на Купувача: _
Название и адрес на службата на Купувача,
извършваща плащането:
Това LOA влиза в сила за Република България от деня на уведомяване на Съединените
американски щати за изпълнение на българските процедури по влизането му в сила.
Продължение на основанието: отбраната
с peг. № 30-17-171 от 8 април 2019 г.
Продължение на описанието на договора:
симулация (JCATS1) – лицензи за софтуер
и техническа поддръжка за тази система,
включващи лицензи за операционна система
„Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) и обучение за усвояване на новото
оборудване (NET 2).
1
2

JCATS – Joint Confliсt And Tactical Simulation.
NET – New Equipment Training.
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Изделия, които следва да бъдат доставени
(цените и месеците за доставка са приблизителни):
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Изделие
№

Описание/състояние

Кол-вo,
ед.
мярка

Цена

SC/MOS/
ТА

Код
на
оферта

Код
за
доставка

001
J

6S
3
002
J
6S
3
003
J
6S
3
004
J
6S
Q
005
J
6S
3

(a)
Единична

XX

(б)
Общо

N9A 000CL0GSPTRDV
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА
ОТ ИЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я ЗА
С РЕ ДС Т В АТА З А ОБ УЧЕНИЕ, ТРЕНАЖОРИ И
ЦЕЛИ (STRICOM)
Софт уер за системата за
конструктивна симулация
JCATS
Техническа поддръжка
(5 години)
(Бележка/и 1)

(N)(N)(R)
(ІХ)

$227 700

Р(-)
TA5

N0O 000000FMSTRNG
ОБУЧЕНИЕ
Обучение за усвояване на
ново оборудване (NET) за
JCATS
(Бележка/и 2)

(N)(N)(R)
(IX)

XX

$131 965

Р(-)
ТА5
януари
2020 г.
януари
2020 г.

R4A074000S1TSRVY
ОГЛЕД НА МЯСТО
Оглед на място на JCATS
(Бележка/и 3)

(N)(N)(R)
(XXI)

XX

$21 758

Р(-)
ТА5
септември
2019 г.
октомври
2019 г.

N9A 000000S1MULAT
ТРЕНАЖОРИ (STRICOM)
Лицензи за операционната
система „Линукс“, версия
Red Hat Enterprise Linux
(RHEL)
(Бележка/и 4, 6)

(N)(N)(R)
(IX)

63 EA

$9 564

Р(6-6)
ТА5

M1S 0201000TRDVTA
СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ,
Т РЕ Н А ЖОРИ , Ц Е Л И –
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
(STRICOM)
РЕО STRI 3 Техническа поддръжка
(Бележка/и 5)

(N)(N)(R)
(XXI)

XX

$12 498

Х(-)
ТА5
септември
2019 г.
февруари
2016 г.

януари
2020 г.

декември
2025 г.

$151.80

Справка за предвидената цена:
(8) Предвидена цена нето

$ 403 485

(9) Пакетиране, палетиране и обработка

0

(10) Административни разходи

12 911

(11) Транспорт

0

(12) Други
(13) Предвидена цена, общо
3

0
$ 416 396

Program Executive Officer for Simulation, Training and Instrumentation – https://www.peostri.army.mil.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

За подпомагане на финансовото планиране правителството на САЩ предоставя
следните прогнозни разходи по това LOA:
ПРОГНОЗНА СХЕМА НА ПЛАЩАНИЯТА
Дата на
плащане

Всяко
тримесечие

С натрупване

Начален
депозит

$ 416 396

$ 416 396

Обяснение за съкращения и кодове, както
и финансова информация могат да бъдат намерени в раздела с Информация за Писмото
с оферта и приемане на офертата (LOA).
Разчет за изпращане на подписаните екземпляри:
1. След приемане Купувачът трябва да изпрати едно подписано копие на това Писмо
за предлагане и приемане на офертата (LOA)
на Военната служба за счетоводство и финанси – Индианаполис, на вниманието на: Отдел
„Счетоводство – подпомагане в областта на
сигурността“, DFAS-JAX/IN 8899 Е. 56-а улица,
Индианаполис, IN 46249-0230. Едновременно
с това следва да се направи банков превод на
началния депозит или сумата, платима при
подписването на това Писмо (ако се изисква)
по сметка ABA # 021030004, U.S.Treasury NYC,
Код на агенцията: 00003801, в полза на DFASJAX/IN, с основание за превода „BU-B-UCA,
плащане от България“ или да се изпрати чек
за началния депозит, платим на Министерството на финансите на САЩ, изпратен по
пощата до Военната служба за счетоводство
и финанси, като същият бъде изпратен до
Разплащателна операция – сделка FMS Col
135D, 8899 Е. 56-а улица, Индианаполис, IN
46249, основание: „BU-B-UCA, плащане от
България“. Банковият превод е предпочитаният начин за плащане.
2. Един подписан екземпляр трябва да бъде
изпратен до Департамента на Сухопътните
сили, Командване по подпомагане в областта
на сигурността на Сухопътните сили на САЩ,
на вниманието на: AMSAC-REA, 4402 Martin
Road, Redstone Arsenal, AL 35898-5000.
Бележка 1. ЛИНИЯ 001 – ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРА НА JCATS (за
период от 5 години)
ЛИНИЯ 001 предвижда период от 5 (пет) години на дистанционна техническа поддръжка
на JCATS от датата на успешното инсталиране
на текущата версия на JCATS в определения
за целта Симулационен център на българските
Въоръжени сили, където JCATS се инсталира
в хода на NET. Техническата поддръжка обхваща следното: поддръжка за решаване на
проблеми в системата или данните по телефона
или по имейл, преодоляване на проблеми и
отстраняване на грешки в системата; преглед
на данните в сценария за решаване на проблеми; възможност за въвеждане на отчети
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за несъответствие в софтуера и на заявки за
изменения в софтуера в Борда за контрол на
конфигурацията (ССВ 4) на J7 на Обединения
щаб на САЩ, обработка и актуализация на
предоставената версия на JCATS, данните
и документацията. Цялата комуникация по
осигуряване на JCATS (устна или в писмен
вид) се извършва на английски език.
Бележка 2. ЛИНИЯ 002 – JCATS NET
ЛИНИЯ 002 предвижда 2 (две) седмици
обучение за усвояване на новото оборудване
(NET) за JCATS и инсталиране на софтуера
на JCATS за българските Въоръжени сили.
Това се осъществява от екипа по JCATS от
Национални лаборатории „Лорънс Ливърмор“
(LLNL 5) от името на J7 на Обединения щаб на
САЩ, възложител на JCATS. Обучението по
инсталиране и системно администриране на
JCATS се провежда на едно място, използва
една платформа и включва от 2 (двама) до 4
(четирима) обучаеми, които са опитни мрежови системни администратори. Обучението
на потребителите/оператора на JCATS се провежда на едно място и броят на обучаемите
обикновено не надхвърля 20 (двадесет) души
личен състав, които притежават известен опит
в моделирането на структурни симулации.
Обучението обхваща период от 2 (две) седмици в застъпващи се сесии. Задачите в хода
на обучението включват: осъществяване на
първоначална инсталация на JCATS модел на
сървър и група работни станции в едно местоположение; разработване на пакет за обучение
на системни администратори и използване на
модел на ниво „структура“; обучение на място
за инсталиране и системно администриране на
JCATS и обучение на място на потребители/
оператор на JCATS с редактори на JCATS и
JCATS дистрибуции за интерактивна симулация. По време на NET не се разработват
картни подложки или бази данни. JCATS
включва инструмент за обединяване на съвместими с JCATS картни файлове.
Бележ ка 3. ЛИНИ Я 0 03 – ОГЛЕД Н А
МЯСТО НА JCATS
ЛИНИЯ 003 отразява положения труд и
командировки на американския Изпълнител
за посещение в България за извършване на
оглед на място. Огледът се извършва от член
на екипа на Национални лаборатории „Лорънс Ливърмор“ (LLNL), като неговата цел е
да се извърши проверка и да се верифицират
всички съоръжения, инсталирано оборудване
и мрежи за готовност за провеждането на
JCATS NET. Времето за оглед не трябва да
надхвърля четири (4) дни в България, като
времето за пътуване не се включва в периода.
4
5

ССВ – Configuration Control Board.
LLNL – Lawrence Livermore National Laboratories.
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Бележка 4. ЛИНИЯ 004 – ЛИЦЕНЗИ ЗА
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА RHEL
ЛИНИЯ 004 отразява придобиването на
шестдесет и три (63) лиценза RHEL за операционните системи RHEL. Лицензите за RHEL
трябва да бъдат съвместими с въведените
версии на JCATS, инсталирани от екипа на
LLNL JCATS.
Бележка 5. ЛИНИЯ 005 – ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА ОТ РЕО STRI
ЛИНИЯ 005 се отнася до техническата
поддръжка от РЕО STRI за заплащане на
труда и командировките за разработване на
техническа и договорна документация, необходими за придобиването на дейности/усилия
съгласно това LOA за включване на участие
на правителството на САЩ в логистичната
поддръжка, предоставяна от Изпълнителя,
необходима за осъществяването на дейностите
и поддръжката в страната, отнасящи се до този
проект. Поддръжката, която се предоставя по
тази линия, се счита за необходима поради
специфичната заявка на Клиента, посочена в
писмо-запитване (LOR) и от правителството
на САЩ въз основа на анализ на изискванията за успешната доставка на изделия и/или
услуги, заявени от клиента по FMS.
Бележка 6. ЗАКУПУВАНЕ ПРИ ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОТКРИТА, НЕОГРАНИЧЕНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
В писмо от 8 април 2019 г. Купувачът е
поискал компания Red hat, INC. USA да бъде
определена за основен изпълнител за изделията
по линия 004 на настоящото Писмо с оферта
и приемане на офертата (LOA). Настоящата
бележка е доказателство, че Департаментът по
отбраната на САЩ е приел такова искане от
Купувача и че такова определяне на основни
изпълнители се изисква по писмено указание
на Купувача.
Бележка 7. ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ НЕ
СА ПРИЛОЖИМИ – FMS
Еднократни разходи не се прилагат.
Бележка 8. ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА И
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ
1. Паспорти, визи, лицензи и разрешения
а. Прог нозни те цени и п рог нози те за
доставките на правителството на САЩ и/
или на изпълнителите на правителството
на САЩ, посочени тук, са в съответствие с
изразената воля на Купувача, в рамките на
законодателството на неговата страна, за да
се гарантира своевременното издаване на
работни визи, входни и изходни визи; разрешителни за работа, разрешителни за водач на
превозно средство, документи за пребиваване
или пътуване в страната; както и всякакви
други необходими лицензи или разрешителни,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

които личният състав и техните семейства
се изисква да притежават, за да се изпълни
целта, посочена в настоящия документ.
б. Правителството на САЩ и/или изпълнител, работещи за него, ще бъдат отговорни
за навременното и пълно подаване на необходимата информация и формуляри директно
до съответната агенция на Купувача за издаване необходимите паспорти, визи, лицензи
или разрешителни. Правителството на САЩ
и/или изпълнителите, работещи за него,
ще отговарят за спонсорирането на техните
служители и членовете на техните семейства
и ще представят споменатите разрешителни
директно на съответната агенция на Купувача.
2. Достъп. В разчетите и графиците на
правителството на САЩ и/или негови изпълнители, свързани с разходите и доставките, се
предвижда, че персоналът на САЩ в страната
ще има правото, без заплащане, да получи
разумно обоснован достъп до всички данни,
планове, доклади или друга информация и
всички съществуващи и предложени офиси,
обекти и зони в рамките на страната според
необходимото за изпълнение на дейностите
по настоящия договор.
3. Експорт на данни. Персоналът на правителството на САЩ и/или персоналът на
изпълнителите на правителството на САЩ
няма да бъдат задължени или от тях да се
очаква да предадат на Купувача, нито на
физическо или юридическо лице, което не
е гражданин на САЩ, каквито и да било
технически данни, създадени или използвани
по силата на настоящото Писмо с оферта
и приемане на офертата (LOA), докато на
Купувача не бъдат предоставени ясни доказателства, че такова предаване на данни е
(1) одобрено от Държавния департамент на
САЩ съгласно Регламента за международния трафик на оръжие, или (2) за него не се
изисква одобрение.
4. Данъци, мита и такси за извършване на
бизнес дейност. Договорите на правителството
на САЩ и/или на негови изпълнители, които
изпълняват настоящото LOA, ще включват
к лаузата, озаглавена „Данъци – договори
с фиксирани цени за чужди държави (юни
20 03 г.)“, из ложена в под ра здел 52.229- 6
на Федералния регламент за придобиване
(FAR 6 )/или клауза, озаглавена „Договори с
възстановяване на данъчни разходи (март
1990 г.)“, изложена в подраздел 52.229-8 на
FAR, в зависимост от плановете за придобиване; следователно прогнозите за цените и
доставките в рамките на това предложение
предвиждат следното:
Federal Acquisition Regulation – https://w w w.
acquisition.gov/browse/index/far.
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а. Имущество, материали, оборудване,
мебели за домакинството, уреди и консумативи, внесени в страната от правителството
на САЩ и/или изпълнителите на правителството на САЩ изключително за използване
за съдействие на правителството на САЩ
и/или изпълнителите на правителството на
САЩ и техния персонал и изпратени и маркирани, както се изисква и във вид, одобрен
от правителството на САЩ, се освобождават
от вносни и износни мита, данъци, лицензи,
акцизи, налози и други определими такси.
Правителството на СА Щ и/или неговите
изпълнители поддържат система за контрол
и отчетност на инвентара, отразяваща адекватно ползването и разпореждането с цялото
имущество на правителството на САЩ и/
или неговите изпълнители, което е влязло в
страната безмитно по настоящото Писмо с
оферта и приемане на офертата (LOA).
б. Купувачът, неговите агенции и политически подразделения не налагат никакви
данъци или такси (включително данъци върху
индивидуални или корпоративни доходи или
имущество, митнически такси и вносни мита
или други данъци върху личните стоки, доставки и лични вещи на служителите, внесени
в страната за лично ползване) на служителите
на правителството на САЩ и/или неговите
изпълнители и членовете на техните семейства.
в. Ако по точки 4.а. или 4.б. са налагани
такси от Купувача, разходите, направени от
правителството на САЩ и/или негов изпълнител, се възстановяват на правителството на
САЩ и/или неговия изпълнител по тяхната
себестойност, вк лючително прилож имите
режийни, общи и административни разходи,
без реализиране на печалба, с национални
средства от Купувача по силата на настоящото
Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA).
5. Сигурност. Прогнозите на правителството
на САЩ и/или негов изпълнител относно цените и доставките предвиждат, че Купувачът
ще осигури необходимото ниво на сигурност
за защита на персонала и имуществото му,
свързани с настоящото LOA и разположени
във военни бази, съоръжения или други определени работни места на Купувача.
Бележка 9. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТУТА НА СИЛИТЕ (SOFA7 )
Военният и цивилният персонал на правителството на САЩ, пребиваващ на територията
на България за целите на изпълнението на
настоящото Писмо с оферта и приемане на
офертата (LOA), има всички права, привилегии
и имунитети, предвидени в Споразумението
между страните по Северноатлантическия договор относно Статута на техните въоръжени
сили от 19 юни 1951 г., както и всички свързани с него споразумения за прилагането му.
7

SOFA – Status of Forces Agreement.
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Бележка 10. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА (АССР 8)
Прогнозната дата за приключване на договора е 24 месеца след датата на осъществяване на планираната последна доставка или
последното изпълнение на услуга.
Бележка 11. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ
ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОСТАВКА (SDR)
Съгласно параграф 5.4 от Стандартните
условия по отношение на докладите за несъответствие на доставките (SDR 9) Купувачът
се съгласява да докладва за неправилно насочени или непоръчани пратки. Купувачът
също така се съгласява да докладва такива
пратки, които съдържат изделия, идентифицирани като класифицирани/чувствителни
материални средства и/или оръжия, части
от оръжия или експлозиви, в рамките на 24
часа от установяването на този факт, независимо от стойността им в щатски долари,
за да получи инструкции за разпореждане
от правителството на САЩ. Купувачът се
съгласява да изпрати на правителството на
СА Щ т ези к ласифи ц и ра н и/ч у вс т ви т ел н и
материали и/или оръжия, части от оръжия
или експлозиви в рамките на 30 дни след
получаването на инструкциите, необходими
за осъществяване на връщането. Купувачът
се съгласява да достави всички други изделия
с установено несъответствие на доставките
в рамките на 180 дни от получаването на
инструкции от правителството на САЩ, необходими за осъществяване на връщането.
Когато е уместно, правителството на САЩ
може да нареди ускорено връщане на дадено
изделие с установено несъответствие преди
издаването на инструкции за по-нататъшни
действия.
Бележка 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
ЗА УСЛУГИ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА
ДОГОВОРА (CAS10)
За всяка позиция по настоящото LOA с източник на доставка „X“ или „Р“ се начисляват
допълнителни такси за услуги по администриране на договора (CAS): за администриране
на договора, 0,50%; за осигуряване и контрол
на качеството, 0,50%; и за одит на договора,
0,20%. Допълнителни такси за услуги по администриране на договора (CAS) са приложени само към частта позиции, кодирани с
„X“, които се очаква да бъдат набавени чрез
закупуване.
АССР – Accelerated Case Closure Procedures –
httрs://www.samm.dsca.mil/chapter/chapter-16#C16.4.
9
SDR – Supply Discrepancy Record.
10
CAS – Contract Administration Services.
8
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Бележка 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Допълнителна административна такса в
размер 3,2% е начислена на линии 001 – 005.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ОФЕРТА (LOA) – СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ
Раздели
1. Условия – Задължения на правителството на САЩ (USG)
2. Условия – Общи договори с Купувач
3. Обезщетения и поемане на рискове
4. Финансови условия
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
6. Гаранции
7. Уреждане на спорове
1. Условия – Задължения на правителството
на САЩ (USG)
1.1. Освен ако не е посочено друго, изделията ще бъдат тези, които са стандартни за
Департамента по отбраната (DoD) на САЩ
независимо от марката или модела.
1.2. Правителството на САЩ ще предостави
изделията от своите запаси и ресурси или ще
ги осигури съгласно условия, съвместими с
нормативните актове и процедури на DoD.
Когато осигурява доставки за Купувача, DoD
ще използва основно същите договорни клаузи,
същата система за управление на договорите
и същите процедури за осигуряване на качество и проверки, които би използвало при
осигуряване на доставки за себе си, освен ако
не е заявено друго от Купувача и прието от
DoD, както е посочено в настоящото LOA.
Освен ако Купувачът не е поискал писмено
да бъде определен единствен изпълнител и
настоящото LOA отразява приемане на това
определяне от страна на DoD, Купувачът
съзнава, че изборът на изпълнител, който да
отговаря на изискванията, е отговорност на
правителството на САЩ, което ще избере
изпълнителя на същото основание, което
прилага за избиране на изпълнители, отговарящи на неговите изисквания. Купувачът
освен това се съгласява, че DoD на САЩ
носи цялата отговорност за договарянето
на реда и условията на договорите, които са
необходими за изпълнение на изискванията
в настоящото LOA.
1.3. Правителството на СА Щ може да
включи защита срещу компрометиране (АТ)
на оръжейните системи и компоненти, които
съдържат критична информация (CPI), свързана с техническите характеристики на дадена
способност. Защитата срещу компрометиране
няма да засяга експлоатацията, поддръжката
или логистиката, при условие че са спазени
всички условия, описани в техническата документация на системите.
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1.4. Правителството на САЩ ще положи
всички възможни усилия да осигури изделията на посочените цени в щатски долари и в
рамките на посочената наличност.
1.5. При извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес
на САЩ го изисква, правителството на САЩ
си запазва правото да прекрати или преустанови прилагането изцяло или частично
на настоящото LOA във всеки един момент
преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана.
Правителството на САЩ носи отговорност
за разходите по преустановяване на своите
доставки, произтичащо от прекратяване или
преустановяване на прилагането съгласно
настоящия раздел. Прекратяването от страна
на правителството на САЩ на договорите
с неговите доставчици, други действия във
връзка с тези договори или преустановяването
на доставките или изпълнението на услуги по
отбраната не се считат за прекратяване или
преустановяване на прилагането на самото
LOA съгласно този раздел.
1.6. Американският личен състав, който
извършва услуги по отбраната съгласно това
LOA, няма да изпълнява задължения от боен
характер, включително задължения, свързани
с обучение и предоставянето на консултации,
които биха могли да доведат до участие на
американски личен състав в бойни действия
извън САЩ, във връзка с изпълнението на
тези услуги по отбраната.
1.7. При назначаването или наемането на
американски личен състав за изпълнението на
настоящото LOA от правителството на САЩ
няма да се вземат предвид раса, религия,
националност или пол.
1.8. Освен ако не е посочено друго, настоящото LOA може да се предоставя за публична
проверка, ако е съвместимо с националната
сигурност на САЩ.
2. Условия – Общи договори с Купувач
2.1. Купувачът може да отмени настоящото
LOA или да заличи отделни точки във всеки
момент преди доставката на отбранителни
издели я или извършването на усл у ги по
отбраната. Купувачът носи отговорността
за всички разходи вследствие на отмяна по
настоящия раздел.
2.2. Купувачът съзнава задълженията си,
произтичащи от Международното хуманитарно право и Декларацията за правата на
човека. Купувачът се съгласява, освен ако
взаимно не бъде договорено друго в писмен
вид от Купувача и правителството на САЩ, да
използва отбранителните изделия, продадени
по силата на настоящото LOA единствено за
целите на:
2.2.1. вътрешната сигурност;
2.2.2. законна самоотбрана;
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2.2.3. предотвратяване или възпрепятстване
на разпространението на оръжия за масово
унищожаване и на средствата за доставка на
такива оръжия;
2.2.4. възможността Купувачът да участва
в регионални или колективни ангажименти
или мерки, съвместими с Хартата на Обединените нации, или с други думи, да позволи
на Купувача да участва в колективни мерки,
поискани от ООН с цел поддържане или
възстановяване на меж дународния мир и
сигурност; или
2.2.5. предоставяне на възможност на чуждестранни военни сили в по-слабо развити
държави да изграждат обществени съоръжения и да извършват други дейности, които
са полезни за социалното и икономическото
развитие;
2.2.6. за целите, посочени в която и да е
взаимна Договореност за оказване на взаимопомощ в областта на отбраната между
правителството на САЩ и Купувача; или
2.2.7. за целите, посочени в което и да е
двустранно или регионално споразумение в
областта на отбраната, по което и правителството на САЩ, и Купувачът са страни.
2.3. Купувачът се съгласява, че правителството на САЩ си запазва правото да проверява информация, че изделия и услуги за
отбрана са били използвани за непозволени
цели или по начин, за който не е получено
съгласието на правителството на САЩ.
2.4. Купувачът няма право да прехвърля
правото на собственост или владението на
отбранителните изделия и компоненти за
отбрана, както и на свързаните съпътстващи
материали, свързаното обучение или други
услуги по отбраната (включително планове,
спецификации или информация) или технологии, предоставени по силата на настоящото
LOA, на лица, които не са длъжностни лица,
служители или представители на Купувача (с
изключение на транспортни посредници) или
на правителството на САЩ, и няма право да
ги използва или да допуска тяхното използване
за цели, различни от позволените, освен ако
не е получил предварителното писмено съгласие на правителството на САЩ. Купувачът
е длъжен да осигури чрез всички средства,
с които разполага, спазване на правото на
собственост върху всички изделия, както и
върху всички предоставени планове, спецификации или информация независимо дали
са патентовани, или не. Купувачът също така
се съгласява, че оферираните артикули за
отбрана няма да бъдат прехвърлени в Кипър
или изобщо да се използват за подпомагане
на разделянето или отделянето на Кипър, и
потвърждава, че Конгресът на САЩ трябва да бъде уведомен за всякакви сериозни
доказателства, че отбранителните изделия,
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продавани съгласно настоящото LOA, са
били използвани по начин, несъответстващ
на настоящата разпоредба.
2.5. Купувачът се съгласява да не отклонява артикули и услуги, получени по силата
на настоящото LOA, за цели или употреба,
различни от тези, за които те са предоставени,
включително, но не само всякакво използване,
което би могло да доведе до придобиването,
проектирането, разработването или производството на „ракета“ съгласно определението
в чл. 74 от Закона за контрол на износа на
оръжия (ЗКИО) (22 U.S.C. 2797с). Изделията
ще се използват единствено за посочените
цели и това използване няма да се променя,
нито изделията ще се променят или възпроизвеждат без предварителното съгласие на
правителството на САЩ; нито изделията,
нито техни имитации или производни могат
да се преотстъпват без съгласието на правителството на САЩ. Правителството на САЩ
има право да предприеме действия съгласно
чл. 73(a) от ЗКИО (22 U.S.C. 2797b(а) в случай
на износ или прехвърляне на оборудване или
технологии по Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ), които допринасят за
придобиването, проектирането, разработването или производството на ракети в държави,
които не спазват РКРТ.
2.6. Купувачът ще поддържа ниво на сигурност по отношение на изделията и услугите и
ще осигурява принципно същото ниво на сигурност и защита, което се поддържа за такива
изделия или услуги от правителството на САЩ.
Доколкото изделията, включително планове,
проекти, спецификации, технически данни
или информация, предоставени във връзка с
настоящото LOA, могат да бъдат класифицирани от правителството на САЩ за целите на
сигурността, Купувачът удостоверява, че ще
поддържа подобно ниво на класификация и ще
прилага мерките, необходими за запазване на
сигурността, еквивалентни на прилаганите от
правителството на САЩ и съответстващи на
споразуменията за сигурност между правителството на САЩ и Купувача. При липсата на
такива споразумения за сигурност Купувачът
удостоверява, че класифицираните изделия
ще се предоставят само на лица, които имат
необходимото ниво на достъп по отношение
на сигурността и необходимост да бъдат информирани за изпълнение на служебните си
задължения за изпълнение на програмата по
настоящото LOA, и че ще информира своевременно и изчерпателно правителството на
САЩ за всяко компрометиране или евентуално компрометиране на секретни материали или информация на САЩ, предоставени
по силата на настоящото LOA. Купувачът
освен това удостоверява, че ако подлежащо
на класификация изделие на САЩ следва да
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се предостави на негов контрагент по силата
на настоящото LOA: (а) материалът ще се
обменя чрез официални правителствени канали, (б) на посочения контрагент ще бъде
предоставен достъп до секретни обекти от
Купувача на ниво поне равно на нивото на
съответната класифицирана информация на
САЩ, (в) на целия персонал на контрагента,
на който е необходим такъв достъп, ще бъде
предоставено съответното ниво на достъп от
Купувача, и (г) Купувачът отговаря също така
и за прилагането на съответните мерки за
сигурност, докато изделието е във владение
на контрагента. В случай че за доставката се
използва търговски транспортен посредник,
Купувачът удостоверява, че на този посредник
е предоставено съответното ниво на достъп
за работа с класифицирана информация. Тези
мерки ще се поддържат през целия срок, за
който правителството на САЩ поддържа съответното ниво на класификация. Правителството на САЩ ще полага всички усилия, за
да уведомява Купувача при промени в нивото
на класификация.
2.7. Съгласно чл. 505 от Закона за чуждестранна помощ от 1961 г. с последващите
изменения (ЗЧП) (22 U.S.C. 2314) и чл. 40А
от ЗКИО (22 U.S.C. 2785) на правителството
на САЩ ще бъде позволено при поискване
да извърши разширен мониторинг на крайната употреба по отношение на използването, прехвърлянето и сигурността на всички
отбранителни изделия и услуги за отбрана,
предоставени съгласно настоящото LOA. Купувачът се съгласява да разреши планирани
проверки или физически инвентаризации при
поискване от правителството на САЩ, освен
когато взаимно са договорени други начини
за мониторинг на крайната употреба. При
поискване водените от Купувача инвентарни
списъци и други документи за отчетност ще
се предоставят на личния състав от САЩ,
извършващ разширен мониторинг на крайната употреба.
2.8. Всякакъв вид компенсаторни споразумения се сключват единствено между
Купувача и изпълнителя на отбранителната
поръчка, работещ за правителството на САЩ.
Правителството на САЩ не може да бъде
страна по никакви компенсаторни споразумения, които могат да се изискват от Купувача във връзка с продажбите, извършвани
съгласно настоящото LOA. Правителството
на САЩ не поема никакви задължения да
прилага или да удовлетворява каквито и да
е изисквания за компенсаторни споразумения
или да поема каквито и да е свързани с тях
разходи. Ако клиентът по програмата за FMS
желае да получи информация във връзка с
офсетни разходи, то той трябва да поиска
такава информация директно от американския изпълнител. Разходите за индиректен
офсет могат да бъдат приети за разумни без
по-нататъшен анализ съгласно Допълнението
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към Федералния правилник за придобиване
на отбранителни продукти. Въпреки че компенсаторните споразумения, така както са
дефинирани в Допълнението към Федералния
правилник за придобиване на отбранителни
продукти, не влизат в обхвата на сключените
с Департамента по отбрана договори за удовлетворяване на изискванията на настоящото
LOA, разходите за компенсиране могат да се
включат в цената на договорите, сключвани
съгласно настоящото LOA.
3. Обезщетения и поемане на рискове
3.1. Купувачът потвърждава, че правителството на САЩ ще набави и достави изделията,
посочени в настоящото LOA, без печалба за
себе си, в полза на Купувача. По тази причина
Купувачът се задължава да освободи от отговорност за вреди правителството на САЩ,
неговите агенти, служители и работници за
всякакъв вид загуби или задължения (както
при закононарушение, така и по договор), които
могат да възникнат във връзка с настоящото
LOA поради:
3.1.1. Нараняване или смърт на персонал
на Купувача или трети лица.
3.1.2. Повреждане или унищожаване на (а)
имущество на Департамента по отбраната,
доставено на Купувача или доставчици за
целите на изпълнение на настоящото LOA;
б) имущество на Купувача (включително изделията, поръчани от Купувача по силата на
настоящото LOA, преди или след прехвърляне
на собствеността върху Купувача), или (в)
собственост на трети лица,
или
3.1.3. Посегателство или други нарушения
на правата на интелектуална собственост или
права върху технически данни.
3.2. При изрични, специални договорни
гаранции, получени за Купувача, Купувачът
се съгласява да освободи изпълнители и под
изпълнители на правителството на САЩ от
отговорност за, и да поеме риска от, загуба
или повреда на:
3.2.1. Имуществото на Купувача (включително изделията, закупени от Купувача
по силата на настоящото LOA, преди или
след прехвърляне на собствеността върху
Купувача), и
3.2.2. Имущество на Департамента по отбраната, предоставено на доставчици в изпълнение на настоящото LOA, в същата степен,
в каквато правителството на САЩ поема за
свое имущество, ако придобиваше за себе си
изделията, които са предмет на доставката.
4. Финансови условия
4.1. Цените на изделията, предмет на доставката, ще бъдат фактурирани за общата им
стойност на правителството на САЩ. Освен
ако не е указано друго, стойността на изделията, които ще бъдат доставени, определянето
на наличностите, графикът на плащанията,
както и прогнозният график на доставките се
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изчисляват на базата на най-добрите налични
данни. Правителството на САЩ ще положи
максимални усилия, за да уведоми Купувача
или неговите упълномощени представители
относно:
4.1.1. Подлежащи на обосноваване увеличения на цената, които могат да доведат до
общо увеличение на предвидените цени с
над десет процента от общата стойност по
настоящото LOA.
4.1.2. Промени в графика за плащане; и
4.1.3. Забавяния, които могат значително
да повлияят на очакваните дати за доставка.
При пропуск на правителството на САЩ да
информира относно горното задължението
на Купувача по силата на всички подточки
на точка 4.4 няма да се промени.
4.2. Правителството на САЩ ще възстанови
всички плащания, получени по настоящото
LOA, които се окажат по-високи от крайната
обща цена за доставка и изпълнение и които
не се изискват за погасяване на дължими
суми по други договори на Купувача.
4.3. Пропускът на Купувача да извърши
навременни плащания на дължимите суми
може да доведе до забавяне на изпълнението
на договора от изпълнители на Департамента
по отбраната, искове от изпълнители за увеличени разходи, искове от изпълнители за
отговорност поради прекратяване поради нарушение на договора, искове от правителството
на САЩ или изпълнители на Департамента
по отбраната за разходите за съхранение или
прекратяване на договори от правителството
на САЩ по това или други отворени договори
на Купувача за сметка на Купувача.
4.4. Купувачът се съгласява на следното:
4.4.1. Да заплати на правителството на
САЩ общата стойност на изделията, дори
ако цената надхвърля прогнозните суми по
настоящото LOA.
4.4.2. Да извърши плащане(ия) с чек или
банков превод, платими в американски долари, на Министерството на финансите на
Съединените щати.
4.4.3. Ако условията на продажбата определят „Заплащане при приемане на офертата“,
да изпрати с настоящото LOA чек или банков
превод в пълния размер, посочен като обща
прогнозна цена, и се съгласява да извърши
допълнително(и) плащане(ия) след уведомяване за увеличаване на цената(ите) и искане(ия)
за внасяне на средства за покриване на такова
увеличение(я).
4.4.4. Ако условията на продажбата определят „Заплащане преди доставката“, да
заплати на правителството на САЩ такива
суми по такова време, каквито могат да бъдат
определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да се удовлетворят изискванията за плащания за изделия,
осигурявани от ресурсите на Департамента
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по отбраната. Исканията на правителството
на САЩ за финансиране могат да се основават на прогнозните разходи за покриване
на планираните доставки на изделия. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в
който Департаментът по отбраната планира
такива доставки или прави тези разходи от
името на Купувача.
4.4.5. Ако условията на продажбата определят „Разсрочено плащане“, да заплати
на правителството на САЩ такива суми по
такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да посрещне
плащанията, изисквани от договори, съгласно
които се доставят изделията, както и всички
щети и разходи, които могат да се натрупат
поради прекратяване на договори от страна
на правителството на САЩ, вследствие на
прекратяване от страна на Купувача на настоящото LOA. Исканията на правителството
на САЩ за финансиране могат да произтичат
от прогнозни изисквания за авансови и междинни плащания на доставчици, определената
отговорност при прекратяване, планирани
доставки или доказателства за доставка с
презумпция за получаване, в зависимост от
случая. Плащанията се изискват 90 дни преди
срока, в който Департаментът по отбраната
извършва плащания от името на Купувача.
4.4.6. Ако условията на продажба определят
Чуждестранно военно финансиране (FMF),
Купувачът ще плати на правителството на
САЩ такива цени, които могат да надвишават
размера на одобреното чуждестранно военно
финансиране.
4.4.7. Ако условията на продажба опре
делят „Плащане при доставка“, датата на
фактуриране може да бъде датата(ите) на
дос та вк а на издел и я та и л и п рог нозната
дата/и за доставка.
4.4.8. Исканията за финансиране или фактуриране са дължими и изискуеми изцяло при
представянето им или, ако датата на плащане е
посочена в искането за финансови средства или
фактура, на така посочената дата на плащане,
дори ако тази дата на плащане не съответства
на планирания график на плащане, ако същият е посочен в настоящото LOA. Без да се
засяга задължението на Купувача да извърши
такова/такива плащане/плащания, когато са
дължими, документацията относно авансовите
и междинните плащания, очакваната отговорност за прекратяване или доказателство
за доставка с презумпция за получаване, или
доставка в отговор на искания за финансиране
или фактуриране ще бъде предоставена на
Купувача от Департамента по отбрана при
поискване. Кoгато е уместно, Купувачът може
да поиска коригиране на всички оспорвани
фактурирани изделия чрез последващо подаване на доклад за несъответствие.
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4.4.9. Да заплати лихва върху всяка нетна
сума, с която той е в забава за плащане, определена при сумарно разглеждане на всички
отворени договори на Купувача с Департамента
по отбраната. Лихвата ще се начислява на
дневна база. Основният размер на задълженост ще бъде изчислен като превишението на
кумулативни финансови искания на Купувача над общите кумулативни плащания след
крайните дати за тримесечни плащания по
сметки. Лихвеният процент, който ще бъде
платен, ще бъде в размер не по-малко от
лихвения процент, определен от Министъра
на финансите на САЩ, като се вземе предвид текущата средна доходност на емисиите
в обращение на краткосрочни облигации на
правителството на САЩ от последния ден на
месеца, предхождащ нетната задълженост, и се
изчислява от датата на нетната задълженост.
4.4.10. Да определи Придобиващата структура (получателя) и отговорната структура
за разплащане и нейния адрес, на който
правителството на САЩ ще представя искания за средства и плащания по сметки по
настоящото LOA.
4.4.11. Всички изделия, оборудване, материали, артикули или други стоки, закупени
със средства за подпомагане на правителството на САЩ, отпуснати и разпределени
в съответствие с чуждестранни операции,
експортно финансиране, както и свързаните
с тях програми за отпускане на средства в
подкрепа на настоящото LOA, независимо дали
са предоставени директно от правителството
на САЩ или чрез договори за доставка, или
по друг начин в подкрепа на настоящото
LOA, се освобождават от всякакви данъци
върху добавената стойност и мита, наложени
от държавата получател, или пълният размер
на данъка или митото трябва да бъдат възстановени от Купувача. Това освобождаване
е в допълнение към всеки друг вид данъчно
освобождаване, предоставено от Купувача чрез
отделни споразумения или с други средства.
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
5.1. Правителството на САЩ се съгласява
да достави и да прехвърли собствеността на
Купувача в началния пункт за доставка, освен ако не е посочено друго в този договор.
По отношение на изделия, придобивани за
продажба на Купувача, това обикновено е
съоръжението за товарене на производителя:
по отношение на изделия, доставени от наличности на правителството на САЩ, това
обикновено е в депо на САЩ. Изделията ще
бъдат опаковани, палетирани или обработени
по друг начин за транспортиране преди времето на прехвърляне на собствеността. Ако
е посочен „Пункт на доставка“, различен от
началния пункт на доставка, американският
Департамент или Агенцията, извършваща
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доставката, ще организира придвижване на
изделията към оторизирания пункт за доставка
като възстановима услуга, но прехвърлянето
на собствеността ще се извърши в началния
пункт за доставка. Правителството на САЩ
не носи отговорност за щети или загуба на
изделия, случили се след прехвърляне на
собствеността, независимо от това дали транспортирането е извършено от общ превозвач,
или чрез Транспортната система на отбраната.
5.2. Купувачът се съгласява да предостави
инструкции за експедиране на товари, които
включват „маркирай за“ и „товарни спедиторски кодове“ въз основа на „представения
код за освобождаване“.
5.3. Купувачът е отговорен за издаване на
застрахователна полица и митнически разрешения. С изключение на стоки, изнасяни от
правителството на САЩ, купувачът е отговорен за осигуряване лицензите за износ да са
получени преди износа на американски отбранителни изделия. Правителството на САЩ не
носи никаква отговорност, ако лицензите за
износ не са издадени или бъдат отнети, преди
изделията да бъдат експортирани.
5.4. Купувачът е съгласен да приеме като
документ за доставка формуляр DD 645 или
други документи за доставка като доказателство, че собствеността е прехвърлена и
изделията са били доставени. Собствеността
върху изделия за отбраната, транспортирани с колетна пратка по пощата, преминава
върху Купувача в момента на изпращане на
колетната пратка. Стандартен формуляр 364
(Доклад за несъответствие на доставка (SDR)
се използва за предявяване на искове до правителството на САЩ за добавени изделия,
недостиг, увреждане, двойно фактуриране,
липса на изделия, неправилна идентификация,
неадекватна документация или неизпращане
на изделия за отбраната и неизпълнение на
услуги за отбраната. Стандартният формуляр
364 се изпраща незабавно от Купувача. Правителството на САЩ ще отхвърли всякакви
искове, включително и иск за недостиг или
неизпълнение, получени повече от 1 година след доставката или повече от 1 година
след прехвърляне на собствеността върху
отбранителното изделие, което от събитията
настъпи първо, или са получени повече от
1 година след края на планирания период
за извършване на услуги за отбраната, освен ако правителството на САЩ реши, че
необичайни и непреодолими обстоятелства,
включващи скрити дефекти, оправдават разглеждане на иска. Претенции за неизпращане
или неполучаване на цяла партида ще бъдат
о т х върлени о т п рави телст во то на СА Щ,
ако подобни искове са получени повече от
1 година след планираната дата на доставка
или първоначалното фактуриране, което от
двете събития настъпи по-късно. Купувачът
се съгласява да върне несъответстващите
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изделия в разпореждане на правителството
на САЩ незабавно в съответствие с всяко
указание, дадено от правителството на САЩ.
Купувачът може да предостави доклади за
несъответствие на доставка (SDRs) за целите
на документацията, независимо от доларовата
стойност, но само доклади за несъответствие
на доставка (SDRs) на стойност 200 щатски
долара или повече ще бъдат разглеждани за
възможна компенсация, независимо от вида
несъответствие. Тази минимална стойност
включва стойността на изделието плюс транспортни разходи и разходи за обработка.
6. Гаранции
6.1. Правителството на САЩ не обезпечава
и не предоставя гаранция за което и да е от
изделията, продадени по силата на настоящото
LOA, освен предвиденото в подточка 6.1.1.
Договорите на Департамента по отбраната
включват клаузи за гаранция само на базата
на изключение. При поискване от страна на
Купувача, правителството на САЩ по отношение на изделията, които се доставят, и
при своевременно уведомление ще направи
опит за получаване на договорни разпоредби,
предоставящи исканите гаранции. Правителството на САЩ допълнително се съгласява
да упражнява, по искане на Купувача, права
(включително и тези, произтичащи от каквито
и да било гаранции), каквито правителството
на САЩ може да има по договори, свързани с
доставянето на тези изделия. Допълнителните
разходи, произтичащи от предоставяне на
специални договорни разпоредби или гаранции, или упражняването на права по силата
на тези разпоредби или гаранции ще бъдат
за сметка на Купувача.
6.1.2. Правителството на САЩ гарантира
правото на собственост върху изделията, продадени на Купувача по силата на настоящото,
но не дава никакви гаранции, различни от
тук посочените. В частност правителството
на САЩ отхвърля отговорност, произтичаща
от посегателства или друг вид нарушаване
на права на интелектуална собственост, или
права върху технически данни, породени от
употреба или производство извън територията
на САЩ, от или за Купувача на изделията,
доставени съобразно настоящото.
6.1.3. Правителството на САЩ се съгласява
да упражни правото по гаранции от името на
Купувача, за да се осигури, до степента, предвидена от гаранцията, замяна или поправка на
такива изделия, които са се оказали дефектни,
когато такива са били доставени за Купувача.
6.2. Освен ако състоянието на изделията
за отбрана е идентифицирано като различно
от годно за експлоатация (например „такова,
каквото е“), Департаментът по отбраната ще
ремонтира или замени без допълнително заплащане изделията за отбраната, доставени
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от наличностите на Департамента по отбраната, които са повредени или е установено,
че са дефектни по отношение на материала
или неправилна изработка, когато се установи, че тези неизправности са съществували
преди прехвърляне на собствеността, или е
бил установен дефект в конструкцията им до
такава степен, че не могат да се използват по
предназначение. Компетентни представители
на правителството на САЩ и на Купувача
ще се споразумеят относно отговорността
съобразно настоящото и корективните мерки,
които да бъдат предприети.
7. Уреждане на спорове
7.1. Това LOA се подчинява на законодателството и нормативната уредба на САЩ,
включително законодателството в областта
на обществените поръчки на САЩ.
7.2. Правителството на САЩ и Купувачът
се съгласяват да уреждат всяко разногласие,
възникнало във връзка с настоящото LOA,
чрез консултации между правителството на
САЩ и Купувача и не могат да отнасят за
уреждане такива спорове до международен
трибунал или трета страна.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ОФЕРТА – ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ предоставя основна
информация, отнасяща се до LOA, за изпол
зване от САЩ и Купувача. Допълнителна
информация може да бъде получена от Ръководство за управление на сигурността, DSCA
5105.38-М, Организацията за сътрудничество
в областта на сигурността в страната (SCO),
DSCA Директора на програмата за страната
по DSCA или Изпълнителната агенция (ІА).
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (USG)
а. Условията за продажба и отговорностите на Купувача съгласно тези условия са
описани в LOA. Списък на всички условия
на продажба с обяснения за всяко от тях е
посочен в документ DoD 5105.38-М.
б. Описание/Състояние. Описанието на
изделието се състои от кодиране за използване в американското управление на LOA
(започвайки с Gеneric/MASL и кодове, заредени автоматично въз основа на MASL,
които определят дали договорената покупка
е Значимо военно оборудване (SME)/Основно
оборудване за отбрана (MDE), контролирани
по Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR), подлежащи на специален
мониторинг за крайното използване (EUM) и
контролирани съгласно определена категория
на Правилника за международния трафик на
оръжие (ITAR) US, Списък на боеприпасите
(USML). Кодовете са изброени по-долу:
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SME/MDE
Значително военно оборудване/Основно оборудване за отбрана
Y

MDE/Основно оборудване за отбрана

S

SME that is not MDE/Значимо военно оборудване (SME), което не е Oсновно оборудване
за отбрана (MDЕ)

N

Нe е SME/Не е Значимо военно оборудване
(SME)

ВЕСТНИК
ХІІ

ХІІІ
ХІV

Режим за контрол на ракетните технологии
(MTCR)
М Contains MTCR-controlled components
Съдържа MTCR-контролирани компоненти
N

Contains nо MTCR-controlled components
He съдържа компоненти, контролирани от
MTCR

ХV

ХVІ

Мониторинг на крайната употреба (EUM)
R

Routine/Рутинен

Е

Enhanced/Засилен (Разширен)

Категория по Списъка на амуниции на САЩ
(USML) от Международната наредба за трафика
на оръжия (IТAR) на САЩ
І

ІІ
ІІІ
ІV

V

VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ

Firearms, Close Assault Weapons and
Combat Shotguns
Огнестрелни оръжия, оръжия за близък
бой и бойни пушки
Guns and Armament
Оръжия и въоръжение
Ammunition/Ordnance
Боеприпаси/Снаряди
Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic
Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and
Mines
Средства за изстрелване, Управляеми
ракети, Балистични ракети, Ракети,
Торпеда, Бомби и Мини
E x plosives a nd Energetic Mater ia ls ,
Propellants, Incendiary Agents and Their
Constituents
Експлозиви и Енергийни Материали,
Пропеленти, Запалителни Агенти и
Техните Съставки
Vessels of War and Special Naval Equipment
Военни Съдове и Специално Морско Оборудване
Tanks and Military Vehicles
Танкове и Военни Превозни Средства
Aircraft and Associated Equipment
Въздухоплавателни средства и Свързано
с тях Оборудване
Military Training Equipment and Training
Оборудване за военно обучение и Обучение
Protective Personnel Equipment and Shelters
Оборудване за защита на личен състав
и Укрития
Military Electronics
Военна електроника

ХVІІ

ХVІІІ
ХІХ

ХХ

ХХІ
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Fire Control, Range Finder, Optical and
Guidance and Control Equipment
Оборудване за управление на огъня, Далекомерно оборудване, Оптично и Направляващо оборудване и Оборудване за
управление
Auxiliary Military Equipment
Спомагателно военно оборудване
Тoxicological Agents, Including Chemical
Agents, Biological Agents, and Associated
Equipment
Токсикологични агенти, включително
Химически агенти, Биологични агенти
и Свързано оборудване
S pac e c r a f t Sy s tem s a nd A s s o c i ate d
Equipment
Системи за космически апарати и Свързано оборудване
Nuclear Weapons, Design and Testing
Related Items
Ядрени оръжия и Оборудване за проектиране и тестване на подобно оръжие
Classified Articles, Technical Data and
Defense Services Not Otherwise Enumerated
Класифицирани продукти, Технически
данни и Отбранителни услуги, които не
са каталогизирани по друг начин
Directed Energy Weapons
Оръжия с насочена енергия
Gas Turbine Engines and A ssociated
Equipment
Газови турбинни двигатели и Свързано
оборудване
Submersible Vessels, Oceanographic and
Associated Equipment
Потопяеми (подводни) съдове, Океанографски и асоциирани съоръжения
Miscellaneous Articles Not a USML Item
Разни артикули, невключени в USML

Това е последвано от кратко описание на
имуществото, което трябва да бъде предоставено. Освен ако не е посочено друго в LOA,
всички изброени изделия са в състояние,
описано с код А, Годно за експлоатация/
Предавано без допълнително окачествяване,
или В, Годно за експлоатация с допълнително
окачествяване, и са нови, използвани, ремонтирани или възстановени, годни за експлоатация по предназначение. В някои случаи
позоваването на бележка в Общите условия
може да допълни или замени тези кодове.
в. Единицата на предоставяне обикновено е
„ЕА“ (със съответното количество: например
40 ЕА) или „XX“ (не е приложима единица за
предоставяне, например услуги или няколко
по-малко значими позиции, консолидирани
под един номер на позиция на LOA), или
празно поле. Когато е XX или празно, не се
посочва количество или единична цена.
г. За Код за Източника на доставка (SC)
за отбранителни продукти или услуги, които
трябва да бъдат предоставени, се ползва един
или повече от следните символи:

С Т Р.
S
Р
R
Х

Е
F
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Изпращани от складове (наличности) на DoD
или изпълнявани от личен състав на DoD
From new procurement
От новопридобито имущество
From rebuild, repair, or modification by the USG
Oт повторно сглобяване, ремонт или модификация от USG
Mixed source, such as stock and procurement,
or undetermined
Смесен източник, като например запаси и
поръчки, или неопределен
Еxcеss items, as is
Излишни продукти в текущото им състояние
(така, както е)
Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items
Продукти, придобити със средства от Специалния отбранителен фонд (SDAF)

д. Посоченото необходимо време за доставка е прогнозният брой на месеците (МOS),
изчислен за доставка на отбранителни продук
ти или изпълнение на отбранителни услуги.
Времето за доставка започва от момента
на приемане за изпълнение на тази оферта,
като включва сключването на съответните
финансови споразумения и завършва, когато
продуктите се предоставят за транспортиране.
е. Видовете кодове за означаване на степента
на подпомагане (ТА) могат да бъдат намерени
и в документ DoD 4000.25-1-М:
3

4
5

6
7

8
А

М

N

Код за Източник на доставка S, R или Е;
Продажба от Склад/Налични запаси след Авансово заплащане съгласно Закона за контрол
на износа на оръжие (АЕСА) Раздел 21 (b).
Код за Източник на доставка X; Източникът е неопределен с Авансово плащане, АЕСА
раздели 21(b), 22(a), 29.
Код за Източник на доставка Р: Продажба
след изпълнение на нов договор за обществена
поръчка с Авансово заплащане, раздел АЕСА
Раздел 22(a).
Код за Източник на доставка S, R или Е,
Заплащане при доставка: АЕСА Раздел 21(d).
Код за Източник на доставка Р, Заплащане
по договорена финансова схема с внасяне на
дължимата сума до 120 дни след доставка:
АЕСА Раздел 22 (b).
Код за Източник на доставка S, R или Е, Продажба от Склад/Налични запаси с плащане до
120 дни след доставка; АЕСА Рааздел 21 (d).
Излишно военно оборудване по смисъла на Закона за чуждестранната помощ
(FAА) – безвъзмездно, предоставени съгласно правомощията на Раздел 516 от FА А от
1961 г. с последващите изменения.
Обединяване на средства, предоставяни по
Програмата за военно подпомагане и от
средства от правителството на САЩ; FA A
Раздел 503(a)(3).
Безвъзмезден кредит по Програмата за
чуждестранни военни продажби FMS; AЕСА
Раздели 23 или 24.
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U

Код за Източник на доставка Р; Съвместни
Споразумения за логистично осигуряване
(CLSSA) Поръчки тип І за FMS продажби
за попълване на общите запаси (FMSO I).

V

Код за Източник на доставка S; CLSSA.
Поръчки тип II за FMS продажби за получаване на необходимите на купувача стоки
(FMSO II), придобити съгласно FMSO I.

Z

Кредит по програмата за чуждестранни
военни продажби; АЕСА Раздел s 23 или 24.

ж. Бележки, отнасящи се до обучението: А Р – Годишна програма за обу чение;
SP – Специално обучение, предназначено за
поддръжка на покупки на американско оборудване; NC – Тази оферта не представлява
ангажимент за обучение от САЩ; SC – Обучение от САЩ е уредено едновременно в
отделно LOA; NR – Не се изисква обучение
от САЩ в подкрепа на тази покупка.
з. Кодове за предаване на стоките по
офертата (Ofr Rel Cde) и кодове за мястото
на доставка (Del Trm Cde) по-долу могат да
бъдат намерени в документ DoD 4500.9-R.
Следните кодове за предаване на стоките по
офертата също се отнасят до издаването на
артикули за изпращане обратно на Купувача
при ремонт по отделните LOA:
А

Товарни и пощенски пратки ще бъдат транспортирани от Изпращача след тяхната
подготовка без предварително уведомяване
за получателя за готовност за спедиция.

Y

Необходимо е предварително уведомяване
преди изпращането на товара, но същият
може да бъде транспортиран веднага след
готовност, ако инструкциите на купувача
за освобождаване не постъпят в рамките
на 15 календарни дни. Пощенските пратки
ще бъдат транспортирани веднага след
подготовката им.

Z

Необходимо е предварително уведомяване
преди изпращането на пратката. Дейности
те по изпращането ще бъдат предприети
след получаване на инструкции от купувача.
Пощенските пратки ще бъдат транспортирани веднага след подготовката им.

Х

Изпълнителната агенция (ІА) и представителят на страната се споразумяват, че:
• І А ще спонсорира превоза до адрес в
страната (на купувача). Съгласно това
споразумение Кодът на спедитора трябва да бъде „Х“, а Кодът на клиента в
страната (СС) трябва да бъде въведен в
полето „Маркирай За“ на първа страница
на LOA. Адресната директория за FMS
доставки/MAPAD трябва да съдържа
Кода на клиента (СС) и адресите за
всеки вид пратка (пощенски пратки
или товарни).
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•Д
 оставките трябва да се извършват до
място за консолидиране или до зона за
временно съхранение, както е посочено
в конкретните инструкции за специфичните доставки. Съгласно това споразумение Кодът на спедитора трябва да
бъде „W“. В полето „Маркирай За“ на
първа страница на LOA може да бъде
въведен Кодът на клиента и адресът
в МAPAD трябва да бъде използван за
доставка за доставка на пратката до
мястото за консолидиране или до зоната
за временно съхранение.

и. За следните Кодове за доставка DoD
доставя:
2

До вътрешна точка на континенталната територия на САЩ (без oстровите – CONUS)
(или до отвъдморска точка, когато източникът и местоназначението са в една и съща
географска област)

4

Не се прилага (купувачът носи пълната отговорност от мястото на произход; често
се изпраща до спедитора на страната)

5

До място за натоварване в СONUS на средство на вътрешния превозвач

7

До вътрешна точка на отвъдморска територия на борда на оборудване на вътрешен
превозвач

8

До място за натоварване в СОNUS на борда
на кораб или въздухоплавателно средство

9

До отвъдморски пункт за доставка (POD)
на борда на кораб или въздухоплавателно
средство

Кодове за местата на доставка, показващи отговорността на DoD за транспорт при
LOA за ремонт, са показани по-долу. LOA ще
предостави адрес на територията на СONUS
за всеки артикул, идентифициран за ремонт.
Купувачът трябва да се увери, че този адрес
е изписан на всички контейнери и документация, когато материалът се връща.
А

От задграничен пункт за изпращане/РОЕ
чрез дестинация през CONUS дo задграничен
пункт за получаване/POD на борда на кораб
или въздухоплавателно средство

В

От задграничен пункт за изпращане/РОЕ чрез
дестинация в CONUS до пункт за получаване
в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство

С

От пункт за получаване в CONUS на борда на
кораб или въздухоплавателно средство през
дестинация в CONUS до пункт за получаване
в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство

D

От пункт за получаване в CONUS/POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
през дестинация в СONUS до отвъдморски
POD на борда на кораб или въздухоплавателно
средство
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Е

Не е приложимо (купувачът носи пълна отговорност)

F

От отвъдморски пункт от вътрешността
на територията на купувача през дестинация в CONUS до вътрешно местоназначение
в чужбина

G

От задгранично РОЕ през дестииация в
CONUS до задгранично POD заедно с кораб
или въздухоплавателно средство

Н

(За класифицирани артикули) От точка във
вътрешността на CONUS до CONUS РОЕ
заедно с кораба или въздухоплавателното
средство

J

(За к ласифицирани криптографски артикули) От вътрешността на CONUS до
местоназначение в чужбина

3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА
ОТ КУПУВАЧА
Маркерите на товарни кодове на превозвача се съдържат в Military Assistance Program
Address Directory (MAPAD), DLM 4000.25-8-M.
Агенцията-получател на Купувача трябва да
посочи кода на сухопътните сили, военноморските сили, военновъздушните сили или друга
агенция, която закупува изделието. Също така
се изискват името и адресът на службата на
Купувача, извършваща плащането.
а) Поле за код. Този код трябва да бъде
въведен за използване при идентифицирането
на адреса на организацията в държавата на
Купувача, която ще получи изделията. Това
включва връщането на продуктите, ремонтирани под LOA.
(1) Този адрес ще бъде добавен от DoD
на САЩ към доставка до адреса на всички
товарни контейнери. Toй ще се отбелязва и
на пратки, изпратени от фирма за доставка на
малки колетни пратки, включително пощенски
пратки. Адресът трябва да включва името
на пристанището за разтоварване, името и
обозначението за начин на транспортиране
(вода или въздух); име на държава, служба на
страната, улица, град, държава или област и,
ако е приложимо, пощенски код в страната
или друг подобен адресен код.
(2) Спедиторите не са упълномощени да прилагат обозначения на пратката. Ако кодоветe
и адресите не са публикувани, контейнерите
ще бъдат получени от спедитора или американски военен представител в страната, без да
са маркирани за последваща доставка, което
води до загуби, закъснения и допълнителни
разходи. USG ще спонсорира изпращането
на този материал до мястото на произход на
FОВ в САЩ.
б) Код на спедитора. Когато се прилага код
за освобождаване на офертата X, трябва да
бъдат въведени кодове X или W, разгледани
в Код за освобождаване на оферти X по-горе.
в) Кодове на А генци я та-пол у чател на
Купувача:
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В

Сухопътни сили

Wire Transfer/Банков превод:

D

ВВС

ABA #021030004

K

Морска пехота

Р

Военноморски сили

Т

Други

U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JАХ/IN Agency
Pay ment f rom (c ou nt r y or i nter n at ion a l
organization) for Letter of Offer and Acceptance
(Identifier at the top of the first page of the LOA)
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Плащане от (държава или международна
организация) за Писмо за предлагане и приемане на оферта (идентификатор в горната
част на първата страница на LOA)

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
а. Методът на финансиране е посочен в
разделите за Изменение или Модификация
на LOA. Началният депозит, изискван с подписването на LOA от Купувача, е неразделна
част от приемането.
б. Графиците за плащане по LOA са прогнози за целите на планирането, DFAS-JAX/
IN ще изисква плащане в съответствие с
графика за плащане, освен ако разходите на
DoD, включително 90-дневните прогнозни
изисквания, надвишават сумите, изисквани
от графика на плащанията. Когато това се
случи, САЩ ще положат максимални усилия,
за да осигурят нов график чрез модификация
на LOA най-малко 45 дни преди следващата
дата на плащане. Купувачът трябва да извърши плащания в съответствие с тримесечните
DD формуляри 645, издадени от DFAS-JAX/
IN, независимо от съществуващия график на
плащанията.
в. Формулярът DD 645 служи като фактура
и извлечение по сметка. Документ за доставка по FMS, който идентифицира физически
доставените или доставените с презумпция
продукти и услуги, извършени през периода
на фактуриране, ще бъде приложен към формуляр DD 645, DFAS-JAX/IN и препраща тези
формуляри на Купувача в рамките на 45 дни,
преди плащанията да бъдат дължими, като
Купувачите трябва да превеждат плащанията
в американски долари на USG навреме, за да
отговорят на предписаните дати. Разходите,
надвишаващи сумите, финансирани от споразуменията за FM.F, трябва да бъдат заплатени
от Купувача. Въпросите, отнасящи се до съдържанието на формулярите DD 645 и исканията за корекции на фактурирането, трябва
да бъдат подадени до службите за финансово
и счетоводно обслужване на отбраната ATTN:
Disbursing Operations-ЕMS Processing Col 135D,
8899 Е. 56th Street, Indianapolis, In 46249.
г. Предпочитаният метод за изпращане на
парични плащания е чрез банков превод по
сметката на Министерството на финансите в
банката на Федералния резерв на Ню Йорк,
като се използва стандартен формат за трансфер към федералните фондове на резерва.
Банковите преводи ще бъдат приемани от
системата на федералния резерв (FRS) само
от банки, които са членове на FRS; поради
това банки извън САЩ трябва да използват
американска кореспондентска банка – членка
на FRS. Следната информация е приложима
за паричните плащания:

Check mailing address/Адрес за изпращане
на разписка (чек):
Defense Finance and Accounting Services
АTTN: Disbursing Operations-FMS Processing
Col 135D
8899 E. 56th Street
Indianapolis, In 46249
д. За да оторизира плащания от средства,
които са на разположение по договори за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ
(FMF loan) или безвъзмездни средства, от
Купувача може да се изиска да се изпрати
писмо за искане до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната
(Defense Finance and Accounting Ser vices)
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing
Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, In
46249. Купувачите трябва да се консултират с
приложими споразумения за FMF за изрични
указания. Въпросите, свързани със състоянието на финансирането и балансите на FMF,
следва да бъдат насочени към DSCA/CFM.
е. Плащания, които не са получени от
DFAS-JAX/IN до падежа, могат да подлежат
на начисление на лихви, както е посочено в
параграф 4.4.8 от Стандартните общи условия
на LOA.
ж. Стойностите на LOA са прогнозни.
Окончателният размер ще бъде равен на
разходите, направени от USG. Когато доставките са извършени и разходите, които са
известни, са фактурирани и заплатени, DFASJAX/IN ще предостави „окончателен отчет за
сметката“, който ще обобщи окончателните
разходи. Средствата, които ги надвишават,
ще бъдат на разположение за изплащане на
неплатени фактури по други извлечения или
ще бъдат разпределени, както е договорено
между Купувача и заместник-мениджъра на
DSCA за финансово управление на програмата
за страната.
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з. Купувачът може да прекрати това LOA
чрез заявление до IA. Ако това LOA е прекратено след изпълнение, може да се прецени, че
е необходимо начисляването на допълнителна
административна такса по FMS, равняваща
сс на половината от размера на приложимата
допълнителна административна такса по FMS,
умножена по прогнозната стойност LOA, или
приложимата допълнителна административна
такса по FMS, умножена по действителната
стойност на LOA при приключване, която от
двете стойности е по-висока.
5. ИЗМЕНЕНИЯ В LOA
Измененията могат да бъдат инициирани
от USG или по искане на Купувача. След
приемането на основното LOA тези промени ще бъдат под формата на изменения или
модификации.
а. Измененията обхващат изменения в обхвата, като тези, които засягат вида или броя
на важните изделия, които трябва да бъдат
доставени. Измененията изискват приемане
от страна на USG и Купувача по същия начин
като приемане на оригиналното LOA.
б. Модификациите вк лючват промени,
които не представляват промяна в обхвата,
като например увеличаване или намаляване
на очакваните разходи или промени в графика на доставките. Модификациите изискват
подпис само за да се потвърди получаването
от Купувача.
в. Когато са подписани и освен ако не са
предоставени алтернативни инструкции, копията от измененията и модификациите трябва
да получат същия разчет за разпределение в
САЩ като основното LOA.
г. Исканията за промени, изисквани преди
приемане от Купувача, трябва да бъдат внесени
в IA за разглеждане. Всяка промяна, извършена от Купувача и неупълномощена от IA,
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се счита за контраоферта. Справка: документ
DSCA 5105.38-M за повече информация.
6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Въпросите или коментарите във връзка с
това LOA трябва да идентифицират препратката към заявката на Купувача и идентификацията, определена от IA в Департамента
по отбраната.
1258

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 2
от 23 януари 2020 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по
кожни и венерически заболявания съгласно
приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 368 от 23.01.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
1303
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-953
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие пора ди обстоятелството,
че о б ек т и т е с а нев ъ з с т а нови мо у вр еден и ,
установено с констативни протоколи № БРгх122/11.10.2019 г., № БРди-87/17.09.2019 г., № БРди92/19.09.2019 г., № БРвп-106/2.08.2017 г., № БРди49/12.06.2019 г., № БРпи-51/13.06.2019 г., № БРди1 57/11.1 2 . 2 01 5 г., № БР в п -14 4/1 3.11. 2 018 г.,
№ БРпи-156/22.11.2018 г., № БРгх-117/9.10.2019 г.,
№ БРгх-99/24.09.2019 г., № БРгх-77/26.07.2019 г.,
№ БРди-149/11.11.2015 г., № БРди-150/11.11.2015 г.,
№ БРпи-145/14.11.2018 г., № БРпи-146/14.11.2018 г.
на РИОСВ – Монтана:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Белов рът, землището
на с. Лесковец, община Берковица, област Монтана, обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 94 от 1985 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1708.
1.2. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Белов рът, землището
на с. Лесковец, община Берковица, област Монтана, обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 94 от 1985 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1709.
1.3. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Белов рът, землището
на с. Лесковец, община Берковица, област Монтана, обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 94 от 1985 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1711.
1.4. Вековно дърво летен дъб (Quercus robur),
намиращо се в старото училище, землището на
с. Буковец, община Брусарци, област Монтана,
обявено със Заповед № РД-169 от 6.06.1997 г.
на Министерството на околната среда (ДВ,
бр. 52 от 1997 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1968.
1.5. Вековно дърво от ви да цер (Quercus
cerris), намиращо се в местност Общинска мера,
землището на с. Буковец, община Брусарци,
област Монтана, обявено със Заповед № РД-169
от 6.06.1997 г. на Министерството на околната

среда (ДВ, бр. 52 от 1997 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1979.
1.6. Вековно дърво от ви да цер (Quercus
cerris), намиращо се в местност Общинска мера,
землището на с. Буковец, община Брусарци,
област Монтана, обявено със Заповед № РД-169
от 6.06.1997 г. на Министерството на околната
среда (ДВ, бр. 52 от 1997 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1982.
1.7. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1919.
1.8. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1920.
1.9. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1921.
1.10. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1922.
1.11. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1923.
1.12. Вековно дърво от вида черна топола
(Populus nigra), намиращо се в землището на
с. Княжева махала, община Брусарци, област
Монтана, обявено със Заповед № РД-564 от
8.05.2003 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1924.
1.13. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в местност Азаджийски дол, землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм,
област Монтана, обявено със Заповед № 1044
от 24.04.1971 г. на Министерството на горите
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и горската промишленост. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 471.
1.14. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в землището на гр. Черни връх,
община Вълчедръм, област Монтана, обявено
със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г. на Мини
стерството на горите и горската промишленост.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 473.
1.15. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в землището на гр. Черни връх,
община Вълчедръм, област Монтана, обявено
със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г. на Мини
стерството на горите и горската промишленост.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 474.
1.16. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в землището на гр. Черни връх,
община Вълчедръм, област Монтана, обявено
със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г. на Мини
стерството на горите и горската промишленост.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 475.
1.17. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в местност Манастирски кладенец,
землището на с. Гаврил Геново, община Георги
Дамяново, област Монтана, обявено със Заповед
№ 284 от 10.04.1981 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 36 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1286.
1.18. Вековно д ърво зи мен д ъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Каменчови
кошари, землището на с. Смоляновци, община
Монтана, област Монтана, обявено със Заповед
№ 285 от 4.05.1979 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 45 от 1979 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1100.
1.19. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в местност Блатото, землището на
с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, обявено със Заповед № 285 от 4.05.1979 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1105.
1.20. Вековно дърво зимен дъб (Quercus petraea),
намиращо се в местност Блатото, землището на
с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, обявено със Заповед № 285 от 4.05.1979 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1107.
1.21. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в землището на с. Студено буче,
община Монтана, област Монтана, обявено със
Заповед № 235 от 4.04.1980 г. на Комитета по
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1162.
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1.22. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Студено бу че, община Монтана, област Монтана,
обявено със Заповед № РД-98 от 28.03.1997 г.
на Министерството на околната среда (ДВ,
бр. 52 от 1997 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1964.
1.23. Вековно дърво от вида бяла черница
(Morus alba), намиращо се в регулацията на
с. Липен, община Монтана, област Монтана,
обявено със Заповед № РД-564 от 8.05.2003 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1918.
1.24. Вековно дърво от вида цер (Quercus
cerris), намиращо се в местност Старата воденица, землището на с. Долно Церовене, община
Якимово, област Монтана, обявено със Заповед
№ 284 от 10.04.1981 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 36 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1293.
1.25. Вековно дърво от вида бяла топола
(Populus alba), намиращо се в парк „Владикина
бахча“, землището на гр. Видин, община Видин,
област Видин, обявено със Заповед № 235 от
4.04.1980 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1142.
1.26. Вековно дърво от вида бяла топола
(Populus alba), намиращо се в парк „Владикина
бахча“, землището на гр. Видин, община Видин,
област Видин, обявено със Заповед № 235 от
4.04.1980 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1143.
1.27. Вековно дърво от вида бяла топола
(Populus alba), намиращо се в парк „Владикина
бахча“, землището на гр. Видин, община Видин,
област Видин, обявено със Заповед № 235 от
4.04.1980 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1147.
1.28. Вековно дърво от вида ясен (Fraxinus
spp.), намиращо се в местност Циганска крънка,
землището на с. Раковица, община Макреш,
област Видин, обявено със Заповед № 736 от
6.08.1987 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 71 от 1987 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1780.
1.29. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Оброка, землището
на с. Киреево, община Макреш, област Видин,
обявено със Заповед № РД-564 от 8.05.2003 г.
на Министерството на околната среда и водите

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

(ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1928.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Кр. Живков
1250
ЗАПОВЕД № РД-975
от 30 декември 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени, установено
с констативни протоколи № БВ-020/8.10.2019 г.
на РИОСВ – Смолян, № РП-048/15.08.2019 г. и
№ ВС-044/15.06.2018 г. на РИОСВ – Русе:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в местност Кюприята, землището
на с. Гела, община Смолян, област Смолян,
обявено със Заповед № 342 от 4.07.1978 г. на
Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 973.
1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Брестовица, община Борово, област Русе, обявено
със Заповед № 342 от 4.07.1978 г. на Комитета
по опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 970.
1.3. Вековно дърво от вида черница (Morus
alba), намиращо се в землището на с. Топчии,
община Разград, област Разград, обявено със Заповед № 1571 от 20.05.1976 г. на Министерството
на горите и горската промишленост. Вековното
дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 888.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

1251

Министър:
Н. Димов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на гр. Маджарово, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1192
ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бориславци, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1193
ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Брусевци, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1194
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Габерово, община Маджарово,
област Хасково.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1195
ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Голяма долина, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1196
ЗАПОВЕД № РД-18-34
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Горни Главанак, община
Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1197
ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горно поле, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1198
ЗАПОВЕД № РД-18-36
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
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в землището на с. Долни Главанак, община
Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1199
ЗАПОВЕД № РД-18-37
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долно Съдиево, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1200
ЗАПОВЕД № РД-18-38
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ефрем, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1201
ЗАПОВЕД № РД-18-39
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Златоустово, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1202
ЗАПОВЕД № РД-18-40
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
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брявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Малки Воден, община Маджарово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1203

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ръженово, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1207

ЗАПОВЕД № РД-18-41
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малко Брягово, община Маджарово, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1204

ЗАПОВЕД № РД-18-45
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Селска поляна, община Маджарово, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1208

ЗАПОВЕД № РД-18-42
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малко Попово, община Маджарово, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1205

ЗАПОВЕД № РД-18-46
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сеноклас, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1209

ЗАПОВЕД № РД-18-43
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Румелия, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1206
ЗАПОВЕД № РД-18-44
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

ЗАПОВЕД № РД-18-47
от 20 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тополово, община Маджарово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1210
ЗАПОВЕД № РД-18-48
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
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брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Етрополе, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1211
ЗАПОВЕД № РД-18-49
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Рибарица, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1212
ЗАПОВЕД № РД-18-50
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Бойковец, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1213
ЗАПОВЕД № РД-18-51
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Брусен, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1214
ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
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изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Лопян, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1215
ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лъга, община Етрополе, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1216
ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 21 януари 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ямна, община Етрополе,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1217

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 3-21
от 27 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134,
а л. 1, т. 1 о т ЗУ Т Общ и нск и я т с ъве т – г р.
Бургас, реши:
1. Одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20,
07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по
КК на гр. Бургас, с което се изменя границата
между устройствена зона 5/Ц и устройствена
зона – територия на транспорта, като ПИ се
включват в границите на устройствена зона
5/Ц – смесена централна устройствена зона,
в границите на Централната градска част на
гр. Бургас без промяна на утвърдените правила
за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствената зона.
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2. Одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649,
07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в
землището на кв. Долно Езерово, с което се променя границата между устройствена зона 3/Оз и
устройствена зона 5/Пп, при което ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651
по КК на гр. Бургас се включват в границите на
устройствена зона 5/Пп, без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас
за устройствената зона.
Председател:
С. Турманова
1225

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 18
от 25 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за изменение на общ устройствен план на
община Видин – за промяна предназначението
на поземлен имот с идентификатор 57131.68.113,
местност Блато, с който предназначението на
имота се променя от „Съпътстващо транспортно
и изолационно озеленяване“ в „Общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
1162

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00001
от 27 януари 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1
и ал. 4 от ЗУТ, протокол № 1 от 9.01.2020 г. на
областния експертен съвет по устройство на
територията одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за подобекти: „Корекция
на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле –
с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на
„Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването є в р. Тунджа“ – част от строеж/
обект: Инженеринг – проучване, проектиране и
изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване
от наводняване на околните земеделски земи и
прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от
АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200
до км 325+280, намиращи се на територията на
община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Ямбол.

1302

Областен управител:
Д. Иванов
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282. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.01.2020 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
Н. Стоянова

Хил. лв.
47 277
0
2 052 810
125
21
6 315
8 562

244
388
288
007
0

3 436 322
187 474
3 623 796
20 000
5 076 793
-158 582
4 938 211
8 562 007

Гл. счетоводител на БНБ:
Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.01.2020 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:

Хил. лв.
14 767 555
3 644 500
29 536 134
47 948 189
18 520 345
12 457 320
8
1
6
47

809
845
315
948

532
704
288
189

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
1306
886. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 февруари 2020 г.
1305
147ж. – Министърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, криминалистика,
графология.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист:
почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Лу чко Пет ров Врагов, експер т-к рим иналист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
Николай Николов Велинов – криминалистически изследвания – експертизи: балистични, почерк,
техническа на документи, трасология, достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Стоил Рашков Тилев – криминалистически,
почеркови и съдебно-почеркови експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Марин Костадинов Балтов, съдебна медицина.
Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология,
биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и
идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване.
Димитър Иванов Димитров, хирург, магистър
по обществено здраве и здравен мениджмънт.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Виктор Костадинов Джонов, психиатрия, психиатрично-психологични експертизи.
Доста Ангелова Таслакова, социална приложна
психология, съдебна психология, психодиагностика на когнитивни процеси, психодиагностика на
личността.
Емилия Стоянова Калоферова, психолог, съдебна психиатрия и психология, клинична психология
в детството и юношеството.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева, психолог.
Галя Цанкова Стоенчева, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Станимир Томов Ставрев, макроикономика – счетоводство и анализ.
Стоян Петров Семерджиев, счетоводство и
контрол.
Даниела Иванова Янакиева, Пещера, управ
ление на социално-политическите дейности,
международни икономически дейности, експерт
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по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Ирина Николаева Стоянова, организация и
технология на счетоводството, съдебносчетоводни
експертизи, данъчни финансово-икономически
експертизи.
Иван Димитров Милов – икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова, съдебносчетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна
отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебноикономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист,
банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет,
данъци и счетоводство.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна
отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебносчетоводни
експертизи.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна
отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед – движими вещи, лицензиран оценител – движими вещи.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.
Ненко Йосифов Делийски, икономист-счетоводител.
Антоанета Лукова Георгиева – икономистсчетоводител.
Мария Запрянова Недкова – икономист-счетоводител.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.
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Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка търговски
предприятия и вземания.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти и
земеделски земи.
Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност,
лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими
имоти и земеделски земи
.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия,
международни счетоводни стандарти.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител – икономист.
Ирина Йорданова Петрова, Пазарджик, счетоводно-икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по
труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебноикономическ и експертизи – съдебно-стокови
експертизи.
Лилия Иванова Попова –икономист.
Красимира Спасова Пейчева – финанси.
Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова Александрова – счетоводство и контрол.
Нина Тиховна Сендрева – финанси и кредит.
Анета Тодорова Александрова – финанси и
банкова кредитна дейност.
Ели Хараланова Бинева – икономист, маркетинг и мениджмънт.
Боряна Стефанова Долева – финанси, икономист-банкер.
Тунка Иванова Кавлакова – икономика и организация на селското стопанство, организация на
отчетността в банките, икономист-счетоводител.
Валентина Йорданова Вакарелска – икономика – планиране и отчетност в промишлеността
и строителството, счетоводител и икономист,
мениджмънт.
Христина Недельова Лачева-Божилова – счетоводство и контрол.
Мария Георгиева Кралева – счетоводство и
контрол, икономист, бизнесадминистрация.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Георги Тодоров Дъбов, транспортна техника и
технологии – машинен инженер.
Юлиян Димитров Македонски, архитектура,
планове за регулация, планове за застрояване,
работни устройствени планове.
Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен
транспорт.
Огнян Ангелов Михайлов – геодезия и картография.
Анелия Стоилова Методиева – инженер, промишлено и гражданско строителство, достъп до
ниво на класифицирана информация „Строго
секретно“.
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Илия Михайлов Сулев – електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Гинка Иванова Белева – оценка недвижими
имоти, строителен техник, ВиК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка
на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.
Галина Стефанова Пеева, инженер – земеустроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ,
ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър и
регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология и
инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.
Тодор Делков Кошлуков, строителство и архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими
имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник,
експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер,
ДВГ, оценител машини и съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт, оценител
машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции.
Вера Атанасова Клисурска, строителство и
архитектура, оценка на недвижими имоти.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер по
експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника
и автоматика, финанси, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за
оценка на недвижими имоти и оценка на машини
и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, техник
по строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер,
електронноизмервателна техника, контролноизмервателни прибори и автоматика, енергетик
КИПиА, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител.
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Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител,
оценка техническо състояние на автомобилите,
председател на комисия за извършване на годишни
технически прегледи.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника и
технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения в сферата на
електротехническата и електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт-оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически
експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство,
оценка на недвижими имоти.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп
транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производство и управлението.
Станислав Александров Златанкев, съдебни
инженерно-технически експертизи, автотехнически
и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев – строителен инженер,
хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова – техник по
строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов – инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и
управление.
Васил Георгиев Панчов – техник по строителство и архитектура.
Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Жени Рачева Димитрова-Праскова – инженер
по геодезия, фотограметрия и картография.
Владислав Георгиев Самоходов – транспортна
техника и технологии, машинен инженер, автоексперт.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Ангел Петков Пецев – строителен инженер
ПГС, технология на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Василка Иванова Тодорова – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Димитрия Йорданова Боснева – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Борислав Здравков Генов – строителство и
архитектура, оценител на недвижими имоти.
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Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект,
планове за регулация, планове за застрояване,
работни устройствени планове.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Марияна Петрова Колева, екология и опазване
на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология,
биохимия и клинична химия.
Иванка Димитрова Божилова – инженер-агроном, растителна защита.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик,
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер
по боеприпаси и химия на взривните вещества,
техника и технология на взривните работи.
Десислава Здравкова Александрова – историк,
археология – антични и средновековни находки,
археологични движими паметници на културата.
Снежанка Стоянова Стоянова – инженер-химик, технология на водата.
Петко Митков Митев, съдебна медицина, експерт по здравеопазване.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология,
биохимия и клинична химия.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Иван Николаев Митков, техник-лесовъд.
Димчо Георгиев Белев, инженер по горско
стопанство, стопанисване, залесяване и охрана
на горските територии.
Радослав Ангелов Петаков, инженер по горско
стопанство.
Недка Илиева Петрова – съдебна агротехническа експертиза, инженер-агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, агроном – лозароградинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен лекар.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, инженер по горско
стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен лекар – съдебни ветеринарномедицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева – доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи
предприятия в съответствие със стандартите на
биологичното земеделие.
Иванка Димитрова Божилова – инженер-агроном, растителна защита.
Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.
Гергана Иванова Чомпалова – икономика на
земеделското стопанство.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – лозаро-градинар, счетоводител, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен
транспорт.
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов – машинен инженер, автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на дизайнерското проектиране.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, молекулярна и функционална биология,
биохимия и клинична химия.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.
Инж. Лили Славчева Нешева, Сертификат
за ниво по немски език – С1, съгласно Общата
Европейска езикова рамка.
Илка Иванова Енчева, София, магистър славянска филология, македонски, словенски, сръбски,
хърватски език.
1173
52. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Котел – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Пещера – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тетевен – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девин – изтичащ мандат.
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1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Павликени – изтичащ
мандат.
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Нови пазар – изтичащ
мандат.
1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – Поморие – изтичащ
мандат.
1.8. Административен ръководител – председател на Районния съд – Добрич – изтичащ мандат.
1.9. Административен ръководител – председател на Районния съд – Нова Загора – изтичащ
мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
1322
1. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение
№ 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет пре
обявява конкурси за приемане на редовни и задочни
докторанти за учебната 2019 – 2020 г. (ДВ, бр. 67
от 2019 г., стр. 107) (приложение). В срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до
ректора за участие в конкурса (свободен текст). 2.
Автобиография (европейски образец). 3. Диплома за
завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и
оригинал за сверка). 4. Удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище. 5. Мотивационно
писмо за участие в конкурса (свободен текст). 6.
Медицинско свидетелство. 7. Други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област. 8. Документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в Общинска
банка в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
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Приложение

Шифър
1.
1.2.

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

Форма на обучение
Р.О.

брой места брой места

Педагогически науки
Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по български език и литература)

1

Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

2.
2.1.

1

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

1

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1

Филология
1

История и археология
1

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и
източникознание (архивистика)

1

История на България (средновековна българска история)

1

Нова и най-нова обща история (нова обща история)

1

Стара история и тракология
3.1.

3.4.

Социология, антропология и науки за културата

3.6.

3.7.

3.8.

2

Психология
Педагогическа и възрастова психология

1

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности

3.5.

1

Социални, стопански и правни науки
Социология

3.2.

2

Хуманитарни науки

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и
източникознание (историография)

3.

1
1

Специална педагогика

Български език
2.2.

З.О.

1

1

Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността

1

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

Право
Трудово право и обществено осигуряване

1

Административно право и административен процес

1

Международно право и международни отношения

1

Право на Европейския съюз

1

1

Икономика и управление/индустрия/(стопанско управление)

2

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор)

2

Администрация и управление

Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

1
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4.1.

5.1.

7.4.

1

Информатика и компютърни науки
1

Технически науки
Машинно инженерство

8.

1

1

1

1

3

1

35

14

Здравеопазване и спорт
Обществено здраве
Логопедия

8.3.

1

Науки за земята

Машини и процеси в леката промишленост
7.

1

Физически науки

Информатика
5.

брой места брой места
2

Природна география
4.6.

З.О.

Природни науки, математика и информатика
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

4.4.

Р.О.

Туризъм
Икономика и управление на туризма

4.

Форма на обучение

Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Хореография
ОБЩО:

1158
48. – Инс тит у т ът по невробиологи я при
БАН – София, обявява следните конкурси за главен асистент: научна специалност „Физиология
на животните и човека“, за нуждите на направление „Когнитивна психофизиология“ – един;
научна специалност „Фармакология“, за нуждите
на направление „Поведенческа невробиология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация
и подаване на документи – в канцеларията на
института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок
23, стая 213, тел. 02-979-2151.
1221
3. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-34,
ІІ-23, III-20, IV-24, V-20, VI-20, VII-20, VIII-25,
IX-24, Х-20, XI-33, XII-32, XIII-31, кв. 5, УПИ
І-4, II-4, III-30, IV-28, V-29, VI-25, VII-21, VIII-22,
IX-21, Х-28, XI-27, XII-26, кв. 6, УПИ І-7, II-7,
III-7, IV-7, V-7, VI-7, VII-7, VIII-7, IX-7, Х-7, XI-7,
XII-7, кв. 7, УПИ І – трф., II – озел., III-44, IV-43,
V-42, VI-41, VII-40, VIII-39, IX-38, Х-37, кв. 8,
УПИ І-59, II-2, III-2, IV-2, V-2 и VI-60, кв. 9 и
ул. peг. от о.т. 22 до о.т. 36, м. Мимишона, кадастрален район 5053, Варна. Проектът е изложен
в район „Аспарухово“ при Община Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изра-

ботения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Аспарухово“.
1249
3. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 67 по протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, е одобрен
проект за частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ЧИ на
ПУП – ПР) в обхват: УПИ IV-16, УПИ XVIII-16,
УПИ XIX, УПИ XX и УПИ XXI от кв. 571 и
улица с о.т. 4704-4708 по плана на гр. Велико
Търново, с цел обединяване на УПИ IV-16 и УПИ
XVIII-16 в един общ УПИ ХХVІ-16 с отреждане „за производствени и складови дейности“ и
създаване на нов стр. кв. 571А; обединяване на
УПИ XIX, УПИ XX и УПИ XXI в един общ
УПИ ХХV – за произв. и склад. дейности, кв.
571, присъединяване на северно разположена
улица с о.т. 4704-о.т. 4708 към новообразуван
УПИ ХХV от кв. 571 и обособяване на нова
улица с паркоместа, източно от новообразувания
УПИ ХХV от кв. 571 по плана на гр. Велико
Търново. След влизане в законова сила на ЧИ
на П У П да бъдат извършени процеду ри по
отчуждаване съгласно Закона за общинската
собственост – глава III. На основание чл. 215
от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Велико Търново пред
Административния съд – Велико Търново.
1285
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15. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за външно ел. захранване – кабелна
линия СрН извън границите на урбанизираната
територия на гр. Габрово за БКТП 630 kVa; 20/0,4
kV за обект: „Производствена база и складове“,
УПИ IV-581, кв. 69, по плана на гр. Габрово,
СЗ – ІІ част. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания, предложения и
възражения по проекта.
1277
2. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод
за захранване на Мотополигон – гр. Елена. Трасето е с начална точка съществуващ резервоар в
имот № 27190.165.162 (с НТП „Водоем“) по КККР
за неурбаназираната територия на землище гр.
Елена и преминава през имот № 27190.165.18
(с НТП „Лозе“, частна собственост), по полски
път – имот № 27190.164.46, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“), в обхвата на
общински път VTR 3144, отклонение от държавен
път ІІІ-662 гр. Твърдица – гр. Елена до околовръстен полигон „Пърчовци“ (имот № 27190.186.139 с
НТП „За местен път“) и по полски път – имот
№ 27190.198.24 (с НТП „За селскостопански,
горски, ведомствен път“). Общата дължина на
трасето е 590 лин. м и сервитут 3 м, по 1,50 м
от двете страни на водопровода. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски
№ 24, където пряко заинтересованите могат да
се запознаят със същия. Заинтересованите лица
имат право в едномесечен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1275
17. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – кабел ниско напрежение (НН) от главно
разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“ до
западната граница на околовръстния полигон на
с. Брезово. Кабелът се разполага в обхвата на общински път – имот с идентификатор 55261.41.151 по
КККР за неурбанизираната територия на землище
с. Палици, с дължина 373 лин. м и сервитут 4 м,
по 2 м от двете страни на кабела. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски
№ 24, където пряко заинтересованите могат да
се запознаят със същия. Заинтересованите лица
имат право в едномесечен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1276
28. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
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подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за транспортен достъп на поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 36498.57.11 в м. Чакъла по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Карлово. ПУП – ПП предвижда
транспортният достъп за поземлен имот с ид.
36498.57.11 в м. Чакъла по КККР на гр. Карлово
да премине през ПИ с ид. 36498.57.359 – полски
пътища, общинска публична собственост, в м.
Чакъла. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Карлово.
1283
33. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за транспортен достъп на поземлен
имот № 393036 в м. Шайковица по картата на
възстановената собственост на гр. К лису ра.
ПУП – ПП предвижда транспортният достъп
за поземлен имот с № 393036 в м. Шайковица
по КВС на гр. Клисура да премине през ПИ
№ 000405 – полск и път, публична общинска
собственост. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Карлово.
1284
84. – Общ ина Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 70 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Павел баня, е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация в следния обхват:
нанасяне на корекцията на река Габровница и
образуване на нов поземлен имот № 435 с площ
4749 кв. м, от които 1453 кв. м от УПИ II-430
в кв. 67 по плана на с. Скобелево. Заличаване
на квартали 66 и 67 по плана на с. Скобелево,
община Павел баня, създаване на нов квартал с номер 73 и създаване на нов УПИ X-433
в кв. 73, включващ УПИ II-430 от кв. 73, УПИ
II, III, V-387, УПИ VI-387 и УПИ VII-385 в кв. 67
и част от улична отсечка между о.т. 137 и о.т.
132 с проектна площ 12 727 кв. м, от които
1220 кв. м от уличната отсечка. Образуване на
нов УПИ X-434, кв. 73, включващ част от УПИ
II-430, кв. 73, и външната регулационна линия
на с. Скобелево, с проектна площ 4598 кв. м,
от които 896 кв. м от У ПИ II-430, кв. 73, и
3702 кв. м. Външната регулационна линия на
с. Скобелево се превеж да в съответствие с
границата на населеното място по кадастрална карта. Преномериране на УПИ: УПИ I-405,
430, кв. 73 – нов УПИ I-405, кв. 73; УПИ I-378,
379, кв. 66 – нов УПИ II-378, 379, кв. 73; УПИ
IX-431, кв. 66 – нов УПИ IV-431, кв. 73; УПИ
VII-408, кв. 66 – нов УПИ VI-408, кв. 73; УПИ
I-387, кв. 67 – нов УПИ VII-387, кв. 73; УПИ
IV-392, кв. 67 – нов УПИ VIII-392, кв. 73. Продължаване на улична отсечка при о.т. 137 и
образуване на задънена улица-тупик за достъп
до новообразувания УПИ X-434 с площ 136 кв. м
от УПИ II-430. Образуване на задънена улица
вследствие на отпадането на част от улица с
ос.т. 137 – ос.т. 132, нова ос.т. 131А. Проектът се
намира в Община Павел баня, ул. Освобождение
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№ 15, ет. 2, стая № 9, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Павел баня пред Административния
съд – Стара Загора.
1224
78. – Община Панагюрище на основание
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и Решение № 8 от 25.06.2019 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов
обходен път в гр. Панагюрище, преминаващо
през част от имоти с идентификатори: част от
имот 55302.96.961 – начин на трайно ползване
„Обществен извънселищен парк, горски парк“,
собственост – държавна публична (МЗХГ), част
от имот 55302.89.471 – начин на трайно ползване
„Обществен извънселищен парк, горски парк“,
собственост – държавна публична (МЗХГ), част
от имот 55302.89.272 – начин на трайно ползване
„Дере“ – общинска публична собственост, и част
от имот 55302.96.608 – начин на трайно ползване
„Полски път“ – общинска публична собственост, в местност та Каменица – землище на
гр. Панагюрище, община Панагюрище. Трасето на
обходния път започва от моста на р. Драголинска
в края на регулацията при ул. Хр. Ботев – о.т.
282, и ул. Ягода – о.т. 283, продължава на изток
по съществуващ полски път и след около 60 м
завива на югозапад до полски път – продължение на ул. Асен Златаров, с която прави връзка
с населеното място, и полски път към земеделските земи на изток, продължава на югозапад
до билото, източно от паметник „Черешово
топче“, завива на югоизток по съществуващ път
и завършва при ул. Малина – о.т. 562, съгласно
приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението. Обектът
представлява общински обект от първостепенно
значение съгласно § 5, т. 73 от ЗУТ. Проектът
се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 212, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.
1254
2. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 36 от 20.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Поморие, е одобрен проект за подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(ПУП – ПП) за обект: „Главен водопровод от
напорен водоем (НВ) „Поморие“ до разпределителната мрежа на гр. Поморие“, като трасето
и сервитутът засягат имоти в землищата на
с. Лъка, с. Каменар и гр. Поморие, както следва: в землище с. Лъка: ПИ 44425.2.29 – полски
п ът, о бщ и нск а п у б л и ч на с о б с т вено с т, П И
44425.2.36 – пасище, мера, общинска публична
собственост, 44425.2.54 – пасище, мера, собствен о с т н а „Т р е м – т р а н с “ – Е О ОД , П И
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44425.2.56 – пасища, мера на „Лъка клуб пропърти“ – АД; ПИ 44425.2.99 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.3.88 – пасище, мера на „Лъка клуб пропърти“ – АД, ПИ
44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична
собственост, ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на
Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива
на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.4.103 –
дере, общ инска п убл и чна собс т венос т, ПИ
44425.4.105 – линии на релсов транспорт, Министерство на транспорта, ПИ 44425.4.106 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев,
ПИ 44425.5.9 – нива на н-ци Георги Йорданов
Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров
Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги
Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Златан
Жеков Димитров, Руска Тонева Димитрова,
Димитър Жеков Димитров, Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20 – нива на Здравко Желев
Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Радка
Димитрова Иванова, Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева; ПИ 44425.5.73 – нива
на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива
н а М а р и й к а Х р и с т о в а Ге р м а н о в а ; П И
44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Жел язкова; ПИ 44425.5.97 – нива на
Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива
на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива
на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова,
Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов
Мицов; 44425.5.123 – нива на Станка Тодорова
Недялкова; ПИ 44425.5.128 – нива на Димитринка Георгиева Смилова, Мила Георгиева Георгиева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева
Карабелова; ПИ 44425.5.144 – нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев
Петров, Иванка Колева Петрова, н-ци на Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.5.162 – нива
н а И в а н Го с п од и н о в К а п с и м а л о в; П И
44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов
Капсима лов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци
Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива
на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.180 – нива
на Марийка Германова Нед ялкова, Ли л яна
Костадинова Германова, Цонка Костадинова
Вашева, Димитър Георманов Германов, ПИ
44425.5.203, 44425.5.207, 44425.5.209 – полск и
пътища, общинска публична собственост; ПИ
44425.5.210 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна
Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище,
мера на н-ци Василка Христова Дракопулова;
ПИ 44425.7.25 – пасище, мера на н-ци Атанас
Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка
Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера
на н-ци А настаси я Василева Вълкова, н-ци
Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; ПИ
44425.7.129 – полски път, общинска публична
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собственост, ПИ 44425.7.133 – пасище, мера,
о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, П И
44425.8888.9901 – други жилищни терени, населено място – с. Лъка; в землище с. Каменар:
ПИ 35691.6.31 – пасище, мера, общинска публ и ч н а с о б с т в е н о с т, П И 35 6 91. 6 . 42 и П И
35691.6.75 – полски пътища, общинска публична
собственост, ПИ 35691.6.186 – пасище, мера на
н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов,
ПИ 35691.6.188 – пасище, мера на н-ци Димитър
Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 –
пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев,
н -ц и Ге о р г и Т р а й к о в Пе к м е з ч и е в , П И
35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров
Влахов, ПИ 35691.6.191 – пасище, мера на н-ци
Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ
35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера
на н-ц и Демос т ен Васи лев Д и мов, ПИ
35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на
н-ци Димит ър К иров Карафезлиев, ПИ
35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198 – пасище, мера
на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199 –
пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.38 – нива на Никола Георгиев
Кавалджиев, ПИ 35691.8.45 – нива на Училищно настоятелство – с. Каменар, ПИ 35691.8.58 –
нива на н-ци Велика Георгиева Барбутова, ПИ
35691.8.59 – нива на „Д-р Преслав“ – ЕООД, ПИ
35691.8.60 – нива на н-ци Иван Георгиев Барбутов, ПИ 35691.8.61 – нива на н-ци Илия Иванов
Препеченлиев, ПИ 35691.8.62 – нива на Анастасия Илиева Манолова, ПИ 35691.8.76 – нива на
Николинка Иванова Кирова, ПИ 35691.8.90 – нива
на Янко Стойков Стойков, ПИ 35691.8.91 – нива
на Анастасия Стойкова Станоева, ПИ 35691.8.103
и ПИ 35691.8.104 – ниви, общинска частна собственост; ПИ 35691.8.120 – нива на Анастасия
Тодорова Николова, ПИ 35691.8.121 – нива на
Виолета Тодорова Ковачева, ПИ 35691.8.142 – нива
на Петранка Илиева Тодорова, Ангелина Илиева И ва нова , Пе т ър А н г е лов И ва нов; П И
35691.8.143 – нива на Цонка Неделчева Георгиева, Марийка Иванова Георгиева, Щели яна
Неделчева Даскалова, Соня Радкова Панайотова; ПИ 35691.8.144 – нива на Станислав Пламенов Иванов, Димитър Пламенов Иванов, ПИ
35691.8.145 – нива на Димитрина Иванова Илиева, Марийка Василева Тодорова, Димчо Георгиев Илиев, Иванка Георгиева Илиева, Здравка
Иванова Капралска, Фотинка Василева Христова; ПИ 35691.8.153 и ПИ 35691.8.154 – полски
пътища, общинска публична собственост; ПИ
35691.22.207 – линии на релсов транспорт, държавна частна собственост – ДП „НК ЖИ“; в
землище гр. Поморие: ПИ 57491.6.336 – лозови
наса ж дени я на „Кон т инен та л ен т ърп ра йсиз“ – ЕООД, ПИ 57491.6.338 – лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев
Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на
Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 – лозови наса ж дени я на н-ци Пару ш Щерионов
Бояджиев, ПИ 57491.6.351 – лозови насаждения
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на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 – лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ
57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров,
ПИ 57491.6.520 – лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на
Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 –
н и ва на Дра г н и Щерионов Дра г нев, П И
57491.6.638 – лозови насаждения на „Континентал ентърпрайсиз“ – ЕООД, ПИ 57491.6.662 – нива
на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 –
н и ва на Дон к а А рг и рова Дру мева, П И
57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива
на А лекса н д ър Леони дов Лу ков, ПИ
57491.6.735 – нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736 – лозови насаждения
на Дими т ър К а лоянов К ара дърлиев, ПИ
57491.6.741 – лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742 – лозови насаждени я на Димит ър Лазаров Тонозлиев, ПИ
57491.6.744 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 57491.6.775 – лозови насаждения
на Кирилка Илиева Хлебарова, ПИ 57491.6.834 –
лозови насаждения на ЕТ „Плеона – Неделчо
Ге о р г и е в“, „ К р а у с В и н я р д “ – Е О ОД , П И
57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857 – полски пътища, публична общинска собственост; ПИ
57491.7.383 – линии на релсов транспорт, държавна частна собственост, ПИ 57491.7.422 – линии на релсов транспорт, ДП „НК ЖИ“, ПИ
57491.14.28 – нива на Анна Василева Василева,
ПИ 57491.14.29 – лозови насаждения на Ангел
Димитров Гуджуков, ПИ 57491.14.33 – овощни
нас а ж ден и я на Па вел Хрис т ов Та ков, П И
57491.14.35 – лозови насаждения на н-ци Атанас
Николов Попов, ПИ 57491.14.36 – лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко
Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37 – лозови
насаждения на Василка Захариева Мищенкова,
Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев
Пулакиев, ПИ 57491.14.38 – лозови насаждения
на Смарагда Костакева Михалева, ПИ
57491.14.40 – лозови насаждения на н-ци Георги
Илиев Станев, ПИ 57491.14.42 – лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ
57491.14.52 – лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53 – лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов,
ПИ 57491.14.54 – лозови насаждения на Елена
Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55 – лозови насаждения на
Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56 – лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев,
ПИ 57491.14.57 – нива на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.263 – Петя Ангелова Георгиева,
Хрисула Зафирова Зафирова, н-ци на Зафир
Ставрев Палапешков, ПИ 57491.14.308 – нива
на Райчо Владимиров Стаменов, ПИ
57491.14.372 – лозови насаждения на н-ци Спиро
Янков Стоев, ПИ 57491.14.376 – лозови насажд е н и я н а А т а н а с Ге о р г и е в Г ь о н е в , П И
57491.14.377 – лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова, ПИ 57491.14.397 – нива
н а Е л и с а в е т а С т а м а т о в а Ис к р е н о в а , П И
57491.14.398 – нива на Сийка Стаматова Косева,
ПИ 57491.14.439 – лозови насаждения на Георги
Григоров Камбуров, ПИ 57491.14.521 – нива на
Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев
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Токалиев, ПИ 57491.14.523 – лозови насаждения
на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524 –
лозови насаждения на Нина Василева Пеевска,
ПИ 57491.14.560 – лозови насаждения на „Танита – Т“ – ООД, ПИ 57491.14.592 – овощни наса ж дени я на Марко Паска лев Ба д жев, ПИ
57491.14.593 – лозови наса ж дени я на Георг и
Манолов Луков, ПИ 57491.14.624, ПИ 57491.14.630,
ПИ 57491.14.649 – полски пътища, общинска
п ублична собственост, ПИ 57491.14.775, ПИ
57491.14.776, ПИ 57491.14.779 и ПИ 57491.14.780 – индивидуално застрояване, общинска частна собственост, ПИ 57491.14.781 и ПИ 57491.14.782 – индиви д уа л но зас т роява не на Васи л Со т и ров
Иванов, ПИ 57491.15.14 – нива на Съба Христова Маринова, ПИ 57491.15.111 – територии на
водостопански, хидромелиоративни съоръжения,
общинска публична собственост, ПИ 57491.21.10,
ПИ 57491.21.11 и ПИ 57491.21.13 – полски пътищ а , о б щ и нс к а п у б л и ч н а с о б с т в ено с т, П И
57491.21.304 – пътища I клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на
релсов транспорт, държавна частна собственост,
ПИ 57491.512.1 – пустеещи необработваеми земи
на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали и стъкло, собственост на
„Алас спектър“ – ООД, ПИ 57491.512.4 – нива
на „Трем“ – ЕООД, ПИ 57491.512.5 – пасище,
мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7 –
д ру г и п ром и ш лен и т ери т ори и на Д и м и т ър
Атанасов Севаст и янов, ПИ 57491.512.8, ПИ
57491.512.9, ПИ 57491.512.10 – полски пътища,
общинска публична собственост, ПИ 57491.518.2 –
н и в а н а В е н е л и н П е т р о в Йо р д а н о в , П И
57491.518.4 – нива на Яни Драков Драков, ПИ
57491.518.28 – пасище, мера, общинска частна
собственост, ПИ 57491.518.39 – полски път, общинска публична собственост. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие
пред Административния съд – Бургас.
1243
3. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе
и сервитут на техническата инфраструктура за
обект: „Външно ел. захранване на КК „Роял
Марина Палас“ в УПИ І-7028, 7038, кв. 7, местност Къмпинга, землище гр. Ахелой, община
Поморие“, преминаващи през ПИ 00833.7.417,
селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 2,81 м. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1244
20. – Община гр. Провадия, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за входно-изходни шлейфи, пътен
достъп и външни връзки – ел. захранване (ос-
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новно и резервно), водопровод и канализация,
свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект:
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, представляващ елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на у рбанизираните територии. Трасетата на
елементите на техническата инфраструктура
преминават през землищата на гр. Провадия,
с. Златина и с. Петров дол на територията на
община Провадия. Засегнатите имоти от сервитутната зона – държавна, общинска и частна
собственост, са описани в регистър по възходящ
ред на номерата с отразена площ на имота,
данни за собственика или наследодателя, вид
собственост, категория на земята, начин на
трайно ползване и вид територия. Проектът
за ПУП – ПП (парцеларен план) може да бъде
разгледан в стая 102 на Община Провадия. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за ПУП – ПП (парцеларен план)
до общинската администрация в гр. Провадия.
1245
2. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на елект
ропровод и водопровод за захранване на имот
с идентификатор 66264.12.362, м. Сунгурлука,
по КК на землище гр. Септември. Проектните
трасета започват от края на регулацията на
гр. Септември, пресичат имот 66264.12.357 (селскостопански, горски, ведомствен път) и достигат
до границата на имот 66264.12.362. Дължината на
трасето е 1,5 м. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1233
4. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 50 по
протокол № 6 от 23.01.2020 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между кв. 66 и 67 от о.т.
149 до о.т. 154, поради неприлагане на уличната
регулация от о.т. 149 до о.т. 154 между кв. 66 и
67 отпада уличната регулация от о.т. 149 до о.т.
154 между кв. 66 и 67 и се обособява нов кв. 117
по плана на с. Пиргово и с изменение плана за
регулация (ИПР) се образуват нови имоти, както
следва: УПИ I-742 с площ 1822 кв. м, УПИ II743 с площ 932 кв. м, УПИ III-743 става с площ
932 кв. м, УПИ IV-747 става с площ 911 кв. м,
УПИ V-746 става с площ 955 кв. м, УПИ VI-745
с площ 1004 кв. м, УПИ VII-744 с площ 857 кв.
м, УПИ VIII-743 с площ 1664 кв. м, УПИ IX-741
с площ 2235 кв. м, УПИ X-738 с площ 2148 кв.
м, УПИ XI-737 с площ 2268 кв. м, УПИ XII-736
с площ 1132 кв. м, УПИ XIII-735 с площ 924 кв.
м, УПИ XIV-735 с площ 964 кв. м, УПИ XV-734
с площ 612 кв. м, УПИ XVI-734 с площ 610 кв. м,
УПИ XVII-734 с площ 1174 кв. м, УПИ XVIII-739
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с площ 2690 к в. м и У ПИ X IХ-740 с площ
2168 кв. м в кв. 117 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. Проектът се намира
в дирекция „СА“ в административната сграда на
Община Иваново, с. Иваново, ул. Олимпийска
№ 75, ет. 1, стая № 6.
1282

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест на заместник окръжен прокурор
при Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против чл. 10 и чл. 50, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
данъци на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 64 от 28.12.2011 г. на
Общинския съвет – гр. В. Търново. Образувано
е адм. д. № 70/2020 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 20.03.2020 г. от 9,30 ч.
1269
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба на Асен Великов
Бенов, Камелия Евгениева Павлова и Лъчезар
Бориславов Павлов, и тримата от гр. Оряхово,
против Решение № 22 от 19.12.2019 г. по протокол № 4 на Общинския съвет – гр. Оряхово, с
което са определени таксите за битови отпадъци
за 2020 г. на територията на община Оряхово,
в частта му относно определената ТБО за жилищните имоти – т. V, т. 1, буква „а“, по което
е образувано адм. д. № 22/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
28.04.2020 г. от 10,30 ч.
1235
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 53, ал. 1, т. 4 и чл. 59, ал. 4
от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Рила, приета с
Решение № 59 по протокол № 10 от 28.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Рила. По протеста
е образувано адм. д. № 39/2020 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
4.03.2020 г. от 10 ч.
1274
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан
Янев, подаден против Наредбата за условията и
реда за издаване на разрешителни за водовземане,
извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода
и учредяване на сервитутни права и право на
прокарване на водопроводи за минерална вода
на територията на община Брацигово, приета с
Решение № 576 от 28.12.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По протеста е образувано
адм. дело № 16/2020 г. по описа на Администра-
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тивния съд – Пазарджик, Х състав, насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 19.02.2020 г. от 10,30 ч.
1234
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик,
против чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и
чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда и условията
за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173 от
29.06.2005 г. на Общинския съвет – Велинград. По
протеста е образувано адм. д. № 1438 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
1237
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК,
съобщава, че е образувано адм. д. № 159 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 3, чл. 41, ал. 1,
2 и 6, чл. 45, ал. 1 и 2, чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта,
в която са посочени т. 12 и т. 12 на приложение
№ 4 към глава втора, раздел VІ от Закона за
местните данъци и такси; чл. 57, ал. 8, чл. 62,
ал. 2 от Наредба № 14 за определяне размера и
администриране на местните такси в община
Куклен.
1272
Административният съд – Пловдив, ХХІХ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 9б, ал. 1, чл. 46, ал. 3, чл. 52, ал. 1, т. 4, пр.
1, чл. 55, ал. 3, чл. 58, ал. 4 и 5, чл. 59д, ал. 2 от
Наредба № 3 за определяне размера на местните
данъци в община Калояново, приета с Решение
№ 32, взето с протокол № 6 от 28.02.2008 г. на
Общинския съвет – с. Калояново, по който е
образувано адм. д. № 160/2020 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
1273
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжната
прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 5,
чл. 18, ал. 1, т. 4, пр. 1, чл. 20, ал. 4 и 5 и чл. 25,
ал. 2 от Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Нова
Загора, приета от Общинския съвет – гр. Нова
Загора, по което оспорване е образувано адм.
д. № 17/2020 г. по описа на Административния
съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.03.2020 г. от 14,15 ч.
1270
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Сливен, против чл. 20, ал. 1, т. 4
в частта „12 и 13“ от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Сливен, приета от Общинския съвет – гр.
Сливен, с Решение № 408 от 29.09.2016 г., последно изменена с Решение № 1413 от 31.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, по който е
образувано адм. д. № 26/2020 г. по описа на Административния съд – Сливен, което е насрочено
за разглеждане за 18.03.2020 г. от 14 ч.
1271
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 32/2020 г. по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите
на чл. 52, ал. 3 и чл. 58, ал. 1, т. 4 от Наредба
№ 3 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Смолян, приета с
Решение № 351 по протокол № 23 от 17.12.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян, изменяна и
допълвана. Делото е насрочено за 11.03.2020 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
1238
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на прокурор от
Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Ихтиман, приета от
ОбС – гр. Ихтиман, с Решение № 49 по протокол
№ 4 от 1.02.2008 г., изменена с Решение № 284
от 19.12.2008 г., Решение № 489 от 29.01.2010 г.,
Решение № 692 от 28.01.2011 г., Решение № 508
от 27.12.2013 г., Решение № 510 от 27.12.2013 г.,
Решение № 557 от 28.03.2014 г., Решение № 181
от 30.09.2016 г., Решение № 534 от 31.01.2019 г.,
Решение № 565 от 29.03.2019 г., поради приемането є при допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила по
смисъла на чл. 146, ал. 3 от АПК, а нормите на
чл. 11, чл. 15, чл. 17, ал. 1, пр. 1-во, чл. 32, ал. 3,
чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 4, чл. 58, ал. 4
и 5, чл. 63, ал. 2 поради материалноправна незаконосъобразност по смисъла на чл. 146, ал. 4
е образувано адм. д. № 106/2020 г., насрочено в
открито съдебно заседание на 4.03.2020 г. от 10 ч.
1253
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, за отмяна на Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност и
защита на населението на територията на община
Опан, по което е образувано адм. д. № 13/2020 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 11.03.2020 г. от 14 ч.
1236
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест срещу чл. 2,
ал. 2 и чл. 30 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред на територията на
община Маджарово, по който е образувано адм.
д. № 74/2020 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 18.03.2020 г. от 10 ч.
1257
Районният съд – Нови пазар, гр. колегия,
І състав, призовава Индержит Синг с посочен адрес област Шумен, община Каолиново,
с. Дойранци, ул. Чавдар № 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.02.2020 г. в 8,30 ч.
като ответник по гр. дело № 2/2020 г., заведено
от Петя И. Петкова с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1240
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Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Никола Обама от Република Камерун, роден на 13.05.1987 г., да се яви в
канцеларията на Плевенския районен съд, за да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д.
№ 110/2020 г. по описа на Районния съд – Плевен, заведено от Диана Димитрова Петрова от
с. Ореховица, ул. Патриарх Евтимий № 4, по
чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
1242
Районният съд – Своге, гр. колегия, призовава
Евелина Венциславова Тишлер, ЕГН 7405156333, с
постоянен адрес в Република България – София,
ж.к. Надежда ІІІ № 312, вх. А, ет. 4, ап. 10, и с
настоящ адрес Федерална република Германия,
като ответник по гр.д. № 496/2019 г. по описа на
Районния съд – Своге, 1 състав, образувано по
предявен от Надка Спиридонова Недялкова от
с. Луково иск за делба на наследствени имоти,
като указва на същата, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на Районния съд – Своге,
за получаване на препис от исковата молба с
приложенията, както и да посочи съдебен адрес
в седалището на съда, като при неизпълнение
делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2
от ГПК.
1239
Районният съд – Своге, гр. колегия, призовава
Илиана Венциславова Карчев, ЕГН 6809076270, с
постоянен адрес в Република България – София,
район „Надежда“, и с настоящ адрес Федерална
република Германия, като ответник по гр.д.
№ 496/2019 г. по описа на Районния съд – Своге,
1 състав, образувано по предявен от Надка Спиридонова Недялкова от с. Луково иск за делба на
наследствени имоти, като указва на същата, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Своге, за получаване на препис
от исковата молба с приложенията, както и да
посочи съдебен адрес в седалището на съда,
като при неизпълнение делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1241
Софийският градски съд, І гр. отделение, 2
състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 2247/2019 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Бехчет Мюмюн Али, ЕГН 6511172401,
с постоянен адрес: София, ул. Димитър Манчев
№ 1А, вх. А, ет. 3, ап. 9, и Хабибе Мюмюн Али,
ЕГН 6506302413, с постоянен адрес: област Кърджали, с. Душинково, махала Горна махала № 22,
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, описано, както следва:
Имуществото включва:
1. От Бехчет Мюмюн Али:
– 998,43 лв. извършени вноски по банкова
сметка BG 57RZBB 91554431167402 в евро в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Бехчет
Мюмюн Али;
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– 798,70 лв. внесени суми от трети лица и
изтеглени на каса по банкова сметка BG 57RZBB
91554431167402 в евро в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Бехчет Мюмюн Али;
– 38 760,59 лв. извършени разходи за погасяване на кредит в „Банка ДСК“ – ЕАД, по сметка
№ 15850933 с титуляр Бехчет Мюмюн Али;
– 4200 лв. внесени суми от трети лица и изтеглени на каса в „Банка ДСК“ – ЕАД, по сметка
№ 15850933 с титуляр Бехчет Мюмюн Али.
2. От Бехчет Мюмюн Али и Хабибе Мюмюн Али:
– 34 000 евро, или 66 498,22 лв. – получена
сума от продажбата на недвижимия имот;
– 5000 лв. – стойността на наличното движимо имущество по пазарни цени към настоящия
момент, подлежащо на отнемане;
– 2 230 252,85 лв. изтеглени на каса от сметка
BG50 CBUN 9195 1000 2104 43 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр „БГ Фрут“ – ЕООД.
3. От Хабибе Мюмюн Али – 193,63 лв. вноски на
каса в „Банка ДСК“ – ЕАД, по сметка № 19119409
с титуляр Хабибе Мюмюн Али.
Съгласно определение от 6.01.2020 г. по гр. д.
№ 2247/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 2 състав,
съдът уведомява всички заинтересовани лица, че
могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
Те могат да направят това чрез писмена молба,
която да подадат в регистратурата на СГС, като
в нея впишат номера на настоящото дело –
гр. д. № 2247/2019 г. на СГС, 2 състав. В молбата
си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в т. II
от настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка на настоящото обявление е
описано имуществото.
При неизпълнение съдът ще наложи глоба.
Първото открито съдебно заседание по гр. дело
№ 2247/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 2 състав, е
насрочено за разглеждане за 19.06.2020 г. от 12,30 ч.
Съдът определя резервни дати за разглеждане
на делото 10.07.2020 г. от 12,30 ч. и 25.09.2020 г.
от 12,30 ч.
1268

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
5. – Управителният съвет на сдружение ,,Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
29.03.2020 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул.
Кракра № 15 при следния дневен ред: 1. четене и
приемане на протокола от 94 редовно общо събрание; 2. отчет за дейността на клуба през изтеклия
период; 3. отчет за дейността на филиала в Пловдив; 4. отчет за дейността на филиала във Варна;
5. отчет на контролната комисия; 6. дискусия по
отчетите; 7. обсъждане и приемане на бюджета на
сдружението за 2020 г.; 8. приемане и изключване на
членове на сдружението; 9. разни – по предложение
на участниците в общото събрание; 10. решение за
освобождаване от отговорност членовете на УС и
КК; 11. избор на председател, управителен съвет и
контролна комисия. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1286
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1. – Управителният съвет на Съюза на погребалните фирми в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.04.2020 г. в
14,30 ч. в София, ул. Опорска река № 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за 2019 г. – за дейността
и финансов; 2. отчет на КС за 2019 г.; 3. приемане
на нови членове и прекратяване на членство; 4.
освобождаване от отговорност на председателя и
членовете на УС; 5. избор на председател на УС на
СПФБ и на членове на УС на СПФБ; 6. избор на
членове на КС на СПФБ; 7. избор на членове на
етичната комисия към СПФБ; 8. разни. Поканват се
всички членове или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден от 15,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание ще са на разположение
след 23.03.2020 г. на сайта на съюза.
1318
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Дружество на бесарабските българи“, Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението
на 10.04.2020 г. в 10 ч. на адрес Варна, Западна
промишлена зона, ул. Уста Кольо Фичето № 62
(сграда на ЗСК – Девня), при следния дневен ред:
1. освобождаване на управителя на сдружението
и избор на нов управител; 2. промяна на адреса
на управление на дружеството; 3. изменение на
устава в частта на адреса на управление – чл. 3, и
в частта относно начина на свикване на събранието: чл. 23, ал. 3 – вместо с покана, обнародвана в
„Държавен вестник“, свикването да става с покана,
публикувана в Търговския регистър.
1304
1. – Управителният съвет на Моряшки професионален съюз – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза на
29.04.2020 г. в 9 ч. в Дом на моряка с адрес: Варна,
ул. Черноризец Храбър № 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на съюза за периода април
2019 г. – март 2020 г.; 2. финансов отчет за периода
април 2019 г. – март 2020 г.; 3. приемане бюджет на
Моряшки професионален съюз за периода април
2020 г. – март 2021 г.; 4. избор на председател и
заместник-председател; 5. попълване състава на
управителния съвет и контролно-ревизионната
комисия; 6. приемане на програма; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1248
1. – Управителният съвет на СНЦ „Общински
футболен клуб Локомотив“ – Горна Оряховица, на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1
от своя устав свиква по своя инициатива редовно
общо събрание на членовете на 31.03.2020 г. в
18 ч. в Горна Оряховица, зала № 1 в сградата на
общината, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет за дейността на управителния
съвет; 2. приемане на годишния финансов отчет
и годишния доклад за дейността на сдружението;
3. освобождаване на член от управителния съвет и гласуване на кандидатура за попълване на
овакантеното място; 4. приемане на изменения
и допълнения на устава; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 1 от устава общото събрание се отлага с един
час и ще се проведе същия ден в 19 ч., на също-
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то място и при същия дневен ред. Писмените
материали, свързани със събранието, могат да
бъдат открити на адреса на сдружението всеки
работен ден от 9,30 до 12 ч. в канцеларията на
клуба в Спортна зала „Никола Петров“ и от 14
до 16,30 ч. във фен магазина и пресцентъра на
стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица.
1246
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Тенис на маса – Пазарджик“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.04.2020 г.
в 17,30 ч. в Пазарджик, пл. Васил Левски № 5,
Спортна зала „Васил Левски“, при следния дневен
ред: 1. приемане на ГФО за 2019 г.; 2. приемане
на промени в устава; 3. други.
1331
7. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“, Плевен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
устава на РЛВК „Мизия“, Плевен, свиква извънредно общо събрание на камарата на 18.03.2020 г.
в 11 ч. в залата на РЛВК „Мизия“, Плевен, при
следния дневен ред: 1. излагане на предимства
и недостатъци за участието на РЛВК „Мизия“
в други организации; 2. вземане на решение за
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участие на РЛВК „Мизия“ в други организации.
Регистрацията за събранието започва в 10 ч. на
18.03.2020 г. в залата на РЛВК „Мизия“, Плевен.
При липса на кворум събранието ще се проведе
в 12 ч. на същата дата, на същото място и при
същия дневен ред.
1317
12. – Управителният съвет на Фондация
„Бъдеще за България“, Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
и чл. 8 от устава свиква по своя инициатива събрание на настоятелството и УС на фондацията
на 9.04.2020 г. в 13 ч. в офиса на фондацията на
адрес Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев № 33,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на фондацията за 2019 г.; 2. приемане
на програма за дейността на фондацията за
2020 г.; 3. избор на нов УС; 4. разни. В случай
че не е регистриран необходимият кворум за
провеждане на законно събрание, на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
регистрираните за участие в събранието членове
на настоятелството.
1288

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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