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обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето
за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград
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„Реконструкция на път ІІ-76 „Българин – Харманли“ от км 57+727 до км
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Харманли, област Хасково
Решение № 593 от 1 август 2011 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
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пясък и чакъл, годни за направа на
обикновени бетони и строителни разтвори, от находище „Близнаков андък“ – участъци „Потока“ (1-ви контур
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от ХLI Народно събрание на
26 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102
и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101
от 2010 г. и бр. 18 и 33 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „тримесечен срок“ се заменят с „четиримесечен срок“.

2. В ал. 6 думите „тримесечен срок“ се заменят с „двумесечен срок“.
§ 2. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При определянето на общия брой на
работниците и служителите по ал. 1 не се
вземат предвид морските лица, работещи в
предприятието.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 15:
„15. „Морско лице“ е физическо лице, което
заема длъжност по трудово правоотношение
като член на екипажа на кораб, вписан в
регистъра на корабите на държава – членка
на Европейския съюз, независимо дали се
намира на брега или на борда на кораба,
притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или
специална подготовка, придобито по реда
на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса за
търговското корабоплаване.“
Преходна разпоредба
§ 4. Организациите на работниците и
служителите и на работодателите, признати
за представителни на национално равнище с
решения на Министерския съвет от 14 декември 2007 г., запазват своята представителност
до 13 юни 2012 г. включително.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 юли 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9380
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УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI Народно събрание
на 26 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Наказателно-процесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46
и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12,
27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13 и 33 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 35, ал. 2 думите „244а – 246“ се
заменят с „243 – 246“.
§ 2. В чл. 411а, ал. 2 думите „чл. 243, чл. 244“
се заличават.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ,
бр. 13 от 2011 г.) в § 11 думите „6 месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“ се
заменят с „от 1 януари 2012 г.“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

9432

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
свободна търговия между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна,
и Република Корея, от друга страна, приет от
ХLI Народно събрание на 27 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и
Република Корея, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за свободна търговия между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Република Корея, от друга страна, подписано
на 6 октомври 2010 г. в Брюксел.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9435

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Република Гърция
и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България
2007 – 2013 г., приет от ХLI Народно събрание
на 27 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република
България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007 – 2013 г.
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Република Гърция
и Република България относно изпълнение
то на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България
2007 – 2013 г., сключен на 31 май 2011 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9434

УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание
на 27 юли 2011 г.
Издаден в София на 3 август 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
контрол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г.,
бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.,
бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93
от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г. и
бр. 8 и 12 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С наредба, приета от Министерския
съвет, се определя редът за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, като
наименованията на наркотичните вещества се
съдържат в списъци, както следва:
1. Списък I – Растения и вещества с висока
степен на риск за общественото здраве поради
вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени
за приложение в хуманната и ветеринарната
медицина;
2. Списък II – Вещества с висока степен
на риск, намиращи приложение в хуманната
и ветеринарната медицина;
3. Списък III – Рискови вещества.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) С наредбата по ал. 2 се определят и
редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични,
както и за прехвърлянето им в съответните
списъци по ал. 2.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 след думата „списъците“
се добавя „по чл. 3, ал. 2“.
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§ 3. В чл. 5 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 4. В чл. 6 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 5. В чл. 9а, т. 1 думите „приложения № 2
и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 6. В чл. 14, ал. 2 думите „научна и медицинска оценка“ се заменят със „становище“, а
думите „едно приложение в друго“ се заменят
с „един списък в друг“.
§ 7. В чл. 16, ал. 1 думите „приложения
№ 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
§ 8. В наименованието на глава четвърта
думите „приложение № 1“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“.
§ 9. В чл. 30 думите „приложение № 1“ се
заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“.
§ 10. В чл. 31 думите „медицински и научни изследвания и за образователни цели“ се
заменят с „медицински и образователни цели,
научни и лабораторни изследвания“.
§ 11. В наименованието на глава пета думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със
„списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
2. В ал. 5 думите „медицински и научни изследвания и за образователни цели“ се заменят
с „медицински и образователни цели, научни
и лабораторни изследвания“.
§ 13. В чл. 32а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 11 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. списък на наркотичните вещества, с
които ще се извършват дейностите, посочени
в заявлението.“
§ 14. В чл. 32б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В лицензията по ал. 1, издадена на
производителите на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, се вписва
списък на наркотичните вещества, с които се
извършват дейностите.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 15. В чл. 33, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 16. В чл. 34 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
2. В ал. 2 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 18. В чл. 36е, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 19. В чл. 40 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 20. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по
чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по
чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 21. В чл. 46, ал. 3 думите „медицински и
научни изследвания и за образователни цели“ се
заменят с „медицински и образователни цели,
научни и лабораторни изследвания“.
§ 22. В чл. 47, ал. 1 думите „приложения
№ 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
§ 23. В чл. 48, ал. 1 думите „приложения
№ 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 1, 2 и 3“.
2. В ал. 3 думите „приложенията към закона“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2“.
§ 25. В глава пета в наименованието на
раздел ІІІ думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят
с „медицински и образователни цели, научни
и лабораторни изследвания“.
§ 26. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят
с „медицински и образователни цели, научни
и лабораторни изследвания“.
2. В ал. 2 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
3. В ал. 3 думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят
с „медицински и образователни цели, научни
и лабораторни изследвания“.
§ 27. В глава пета в наименованието на
раздел ІV думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 28. В чл. 55, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 29. В чл. 56 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 30. В чл. 58, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
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§ 31. В чл. 59, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 32. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
2. В ал. 4 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 33. В чл. 63, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 34. В чл. 65 думите „приложения № 2 и 3“ се
заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 35. В чл. 65а след думата „доставените“
се добавя „внесените, изнесените“, а думите
„приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 36. В чл. 65б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2“.
2. В ал. 3 думите „приложение № 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2“.
§ 37. В чл. 66 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 38. В чл. 68, ал. 1 думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 39. В чл. 69 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 40. В чл. 70 думите „приложения № 1, 2
и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 1, 2 и 3“.
§ 41. В чл. 71 думите „приложения № 2 и 3“
се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2
и 3“, а думите „научни и медицински изследвания и за образователни цели“ се заменят с
„медицински и образователни цели, научни и
лабораторни изследвания“.
§ 42. В чл. 73, ал. 1 думите „приложения
№ 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
§ 43. В чл. 74 думите „предписване, отпускане“ се заличават, а думите „приложения № 1, 2
и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 1, 2 и 3“.
§ 44. В чл. 90, ал. 1 думите „приложение № 1“
се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“,
а думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят
със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
§ 45. В чл. 102 думите „приложения № 2 и
3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2,
т. 2 и 3“.
§ 46. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 11 навсякъде думите „приложения № 1,
2 и 3 на този закон“ се заменят със „списъците
по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.
2. В т. 17 думите „приложенията към този
закон“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2“.
§ 47. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
отменя.
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§ 48. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се
отменя.
§ 49. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 се
отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция
„Наркотични вещества“, Министерството на
финансите, чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез Главна
дирекция „Криминална полиция“ и Софийската
градска прокуратура унищожава останалите и
неунищожени наркотични вещества по § 96 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), съхранявани от Министерството на здравеопазването.
§ 51. В Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.;
изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм.,
бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г. и бр. 9 и 12 от 2011 г.) в
чл. 168, ал. 2 думите „приложение № 2 към чл. 3,
ал. 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2,
т. 2“, а думите „приложение № 3 към чл. 3, ал. 2“
се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3“.
§ 52. В срок три месеца от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“
Министерският съвет приема наредбата по
чл. 3, ал. 2.
§ 53. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон подзаконовите нормативни
актове по прилагането на закона се привеждат
в съответствие с този закон.
§ 54. Този закон влиза в сила три месеца
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9433

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование, приет от ХLI Народно
събрание на 28 юли 2011 г.
Издаден в София на 3 август 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от
1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.;
попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г.,
бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм.,
бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22
от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от
2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62
и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и
69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г. и бр. 38,
50, 56, 63 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 20 след думата „изяви“ се поставя
запетая, а думите „и свобода на обучението“ се
заменят със „свобода на обучението, свобода
на сътрудничество за извършване на съвместна
учебна дейност с други висши училища и научни
организации и на образователен франчайз с
други висши училища, както и на съвместна
научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност с други
висши училища и организации в страната и
чужбина“.
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 след думата „изследвания“ се добавя „за художественотворческа, проектна и
иновационна дейност“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. право на сдружаване с български и/
или чуждестранни висши училища, признати
по законодателството на съответната държава, за осъществяване на съвместно обучение
на студенти, докторанти и специализанти, на
учебна дейност и обучение през целия живот,
на образователен франчайз, както и право на
сдружаване с висши училища и други организации в страната и чужбина при изпълнение
на дейностите по т. 8;“
в) в т. 10, буква „б“ думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“;
г) точка 12 се изменя така:
„12. право на организиране на международно
сътрудничество, на членуване в международни
организации, на сключване на договори за
съвместна учебна дейност и на договори за
образователен франчайз с чуждестранни висши
училища, при спазване на изискванията на § 4,
ал. 4 от допълнителните разпоредби, както и на
договори за съвместна научноизследователска,
художественотворческа, проектна и иновационна дейност и други форми на съвместна дейност
с чуждестранни висши училища и организации,
признати по законодателството на съответната
държава;“
д) създава се т. 13:
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„13. право на признаване в съответствие с
държавните изисквания на придобита в чужбина
степен на висше образование или на периоди
на обучение, завършени в чуждестранни вис
ши училища, признати по законодателството
на съответната държава, с цел продължаване
на обучението във висшето училище, което
извършва признаването.“
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 6,00 до 10,00, имат
право след решение на академичния съвет да
извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и в образователно-квалификационна степен
„магистър“ след придобито средно образование
по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са
получили при програмната акредитация оценка
от 6.00 до 10.00.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 6,00 до
10,00, имат право да извършват обучение срещу
заплащане в образователно-квалификационна
степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалности, които са получили
при програмната акредитация оценка от 6,00 до
10,00, при условия, определени в правилника
за дейността на висшето училище и с договор
между студентите и висшето училище.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Правото по ал. 3 ползват лицата, които
имат успех не по-малко от „добър“ от диплома
за завършена степен на висшето образование.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до
10,00, и организациите по чл. 47 имат право
да извършват обучение срещу заплащане в
образователна и научна степен „доктор“ по
докторски програми, които са получили при
акредитацията оценка от 8,00 до 10,00, при условия, определени в правилниците за дейността
им и с договор между тях и докторантите.“
§ 3. В чл. 30, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. взема решение за:
а) сдружаване с български и/или чужде
странни висши училища за осъществяване на
съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти, на учебна дейност и обучение
през целия живот и на образователен франчайз,
както и за сдружаване с висши училища и
други организации в страната и чужбина при
изпълнение на дейностите по чл. 21, ал. 1, т. 8;
б) сключване на договори за съвместна учебна дейност и за осъществяване на съвместни
образователни програми с чуждестранни висши
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училища, за откриване на звена в чужбина,
както и на договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна
и иновационна и други форми на съвместна
дейност с чуждестранни висши училища и
организации, признати по законодателството
на съответната държава;
в) членуване в международни организации;
г) признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на
образованието във висшето училище;“.
§ 4. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учебният процес в българските висши
училища се провежда само в техни основни
звена и филиали, разкрити по реда на чл. 9,
ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 3, или в съответните организационни структури, признати по законодателството на държавата, където се провежда
обучението, когато учебният процес се извършва
в чужбина от чуждестранно висше училище по
договор за съвместна учебна дейност или за
образователен франчайз.“
§ 5. В чл. 42, ал. 4 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.
§ 6. В чл. 47, ал. 1 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.
§ 7. В чл. 75, ал. 5 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.
§ 8. В чл. 78, ал. 1 думите „научна специалност“ се заменят с „докторска програма“.
§ 9. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Оценяването при институционална и програмна акредитация се извършва
по десетобална система, включваща оценките
от 0 до 10,00. Оценката по всеки критерий за
оценяване на обектите по чл. 77, ал. 2 и чл. 78,
ал. 3 се формира като средноаритметична от
оценките, получени по всички негови показатели
в съответствие с техния коефициент.
(2) За всеки критерий за институционална
и програмна акредитация Акредитационният
съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация утвърждава показатели с теглови
коефициенти. Критерият „научна дейност“ има
най-голяма относителна тежест.
(3) Проектите за откриване на висши училища, както и на факултети, филиали, колежи
и на професионални направления и специалности от регулираните професии се оценяват с
положителна или отрицателна оценка.
(4) Срокът на валидност на акредитацията е:
1. шест години – когато получената оценка
е от 9,00 до 10,00;
2. пет години – когато получената оценка
е от 7,00 до 8,99;
3. четири години – когато получената оценка
е от 5,00 до 6,99;
4. три години – когато получената оценка
е от 4,00 до 4,99.
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(5) При получена оценка от 0 до 3,99 се
прави отказ за акредитация.
(6) Отказ за акредитация се прави и в случаите, когато при институционалната акредитация
висшето училище е получило оценка от 0 до
3,99 по един или няколко от следните критерии:
1. вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на образованието;
2. профил и квалификация на преподавателския състав;
3. материално-техническа осигуреност на
обучението.
(7) Отрицателна оценка при програмната
акредитация получават професионалните направления с оценка по-малко от 4,00 по един
или няколко от следните критерии:
1. учебна документация и образователен
процес на професионалното направление или
специалност от регулираните професии;
2. профил и квалификация на академичния
състав на професионалното направление или
специалност от регулираните професии;
3. материално-техническа и информационна
база, специализирана за обучението в професионалното направление или специалност от
регулираните професии.“
§ 10. Създава се чл. 79а:
„Чл. 79а. (1) Висши училища с оценка от
програмната акредитация от 4,00 до 4,99 имат
право да обучават само в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответното
професионално направление или специалност
от регулираните професии.
(2) При получена оценка от програмната
акредитация от 5,00 до 10,00 висшите училища
имат право да обучават за придобиване на образователната и квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, както и за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“
при условията на чл. 80, ал. 2.
(3) Висшите училища, получили акредитация
по реда на този закон, могат да извършват обучение на студенти и на докторанти по договор
за съвместна учебна дейност с чуждестранни
висши училища, които отговарят на следните
изисквания:
1. да имат акредитация от агенция, член на
Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA) и/или
вписана в Европейския регистър на агенциите
за осигуряване на европейско качество във вис
шето образование (EQAR) – за участващите
в образователния процес висши училища от
държави – членки на Европейския съюз и на
Европейското икономическо пространство;
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2. да имат акредитации съгласно националното им законодателство – за участващите в
образователния процес чужди висши училища
от трети държави.“
§ 11. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Висшите училища и организациите по
чл. 47, ал. 1 могат да провеждат обучение за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ по докторски програми, които са получили при програмната акредитация оценка
от 8,00 до 10,00.“
2. В ал. 3 думите „научни специалности“ се
заменят с „докторски програми“.
§ 12. В чл. 81, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В буква „в“ думите „научни специалности“
се заменят с „докторски програми“.
2. В буква „г“ думите „научни специалности“
се заменят с „докторски програми“.
§ 13. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) При неизпълнение на препоръките по
ал. 3, т. 2 се налагат следните санкции:
1. намаляване на образователния капацитет
на висшето училище – общо или по професионални направления;
2. намаляване на акредитационната оценка,
съответно на срока на акредитация на висшето училище и на неговите професионални
направления;
3. отнемане на акредитацията на висшето
училище.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 14. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или на научна специалност“ се заменят с „или на докторска програма“.
2. В ал. 3 думите „научни специалности“ се
заменят с „докторски програми“.
§ 15. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „научни специалности“ се
заменят с „докторски програми“.
2. В т. 6 думите „научни специалности“ се
заменят с „докторски програми“.
3. В т. 7 думите „научни специалности“ се
заменят с „докторски програми“.
§ 16. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В състава на експертните групи по
ал. 1, т. 4 могат да участват български и/или
чуждестранни експерти, определени от Акредитационния съвет на Националната агенция
за оценяване и акредитация, включително
представители на съсловните и браншови организации и на сдружения на работодателите.“
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§ 17. В чл. 88а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Оценяването при процедурите по чл. 81,
ал. 1, т. 1, т. 2, буква „а“ и буква „в“, т. 3, 4,
5 и т. 6, буква „а“ може да се извършва и от
чуждестранни агенции, членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във
висшето образование ( ENQA ) и/или вписани
в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето
образование (EQAR), по покана на съответното
висше училище.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 18. В чл. 88б, т. 2 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.
§ 19. В чл. 91, ал. 3, т. 1 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.
§ 20. В чл. 95, ал. 4 думите „чл. 21, ал. 2 и
3“ се заменят с „чл. 21, ал. 2“.
§ 21. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Българските висши училища могат да
разкриват свои звена в чужбина при условията
и по реда на този закон и при спазване законодателството на приемащата държава.
(4) В случаите на договори за съвместна
учебна и научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност и
за образователен франчайз се прилага българското законодателство, освен когато документът
вследствие на проведеното обучение се издава
само от чуждестранното висше училище, с
което е сключен договорът.“
2. В § 4д:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя
„а за академичната длъжност „асистент“ – и
трудовият договор, сключен на основание чл. 67,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда“;
б) създава се т. 7:
„7. „Образователен франчайз“ е съвкупност
от права на интелектуална собственост върху
марки, фирмени знаци, изработени модели,
дизайни, авторски права, ноу-хау или патенти
или върху програми за обучение на студенти,
предоставени от едно висше училище (франчайзингодател) на друго висше училище (франчайзингополучател) срещу възнаграждение, за да
се ползват за подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование,
способни да прилагат и развиват научни знания
в различни области на човешката дейност, за
повишаване квалификацията на специалисти
и за развитието на науката, културата и иновационната дейност.“
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§ 22. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ,
бр. 63 от 2010 г.) ал. 4 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Откритите до влизането в сила на
този закон процедури за институционална и
програмна акредитация се довършват по реда
на този закон.
§ 24. (1) Получената от висшите училища
до влизането в сила на този закон институционална и програмна акредитация е валидна до
изтичане на срока по чл. 83, ал. 3, т. 1.
(2) Действащите до влизането в сила на
този закон оценки от четирибалната система
„много добра“, „добра“, „задоволителна“ и „незадоволителна“ се приравняват към оценките
от десетобалната система по чл. 79, ал. 1 по
правила, утвърдени от Националната агенция
за оценяване и акредитация.
§ 25. Откритите до влизането в сила на този
закон процедури по признаване на придобито
в чуждестранни висши училища висше образование се разглеждат по досегашния ред.
§ 26. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г. и бр. 8, 9 и 43 от 2011 г.) в § 3а от допълнителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато доказателствата за професионална квалификация по ал. 1, удостоверяващи
специализираните знания и умения за професиите по чл. 4, ал. 1, са издадени от трета
държава, която не е страна по двустранно или
многостранно споразумение, в което участва
и българската държава, органът по признаване на професионални квалификации предлага
полагане на държавните изпити, посочени в
единните държавни изисквания по чл. 177 от
Закона за здравето.“
§ 27. В срок до 4 месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет привежда
в съответствие с него Правилника за дейността
на Националната агенция за оценяване и акредитация и наредбата за държавните изисквания
по чл. 9, ал. 3, т. 9.
§ 28. В срок до два месеца от влизането в
сила на този закон Акредитационният съвет на
Националната агенция за оценяване и акредитация утвърждава правилата по § 24, ал. 2.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9458
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 29 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и на администрацията на Министерския
съвет за финансиране на обект „Граничен
преход „Маказа“ и инженерно-укрепителни
работи по довеждащ път
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
средства в размер до 4 500 000 лв. за финансиране на обект „Граничен преход „Маказа“ и
инженерно-укрепителни работи по довеждащ
път по бюджетите на:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – за проектни и
строително-монтажни работи по отношение
на пътна, довеждаща и площадкови инфраструктури и инженерно-укрепителни работи
по довеждащ път в размер до 3 765 800 лв.;
2. Министерството на вътрешните работи – за оборудване и обзавеждане за граничен контрол и телекомуникационни мрежи
в размер до 268 000 лв.;
3. Министерството на финансите – за доставки на монтажни помещения в размер до
134 000 лв.;
4. администрацията на Министерския съвет за Областната администрация на област
Кърджали – за доставки и монтаж на помещения, на държавни символи и площадково
оборудване в размер до 332 200 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
разчетените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи – за структурни
реформи и допълнителни фискални мерки,
по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се промени по бюджетите на
съответните първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити за 2011 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет въз основа на фактически
извършените разходи по обекта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

§ 2. Изпълнението на постановлението
се въ зла га на м инис т ъра на фина нси т е,
на минист ъра на региона лното развитие
и благоустройството, на министъра на вътрешните работи и 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:
Росен Желязков

9512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от
2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62
и 93 от 2009 г. и бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 и 2 думите „общото
ръководство и контрол“ се заменят с „методическото ръководство“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват представители на Министерския
съвет, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерството
на отбраната, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството
на земеделието и храните, Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма и
на областния управител на област София.“
2. В ал. 5 след думата „благоустройството“
се добавя „или упълномощено от него длъжностно лице“.
§ 3. В чл. 8, изречение второ думата „прилагат“ се заменя с „прилага“, думата „подробна“
се заличава и след думата „мотивировка“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 4. В чл. 11, ал. 3 след думите „количество
и“ се добавя „общата им“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Управлението върху обекти, имоти и
вещи – държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на
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бюджетна издръжка да ги владеят, ползват
и поддържат от името на държавата за своя
сметка и на своя отговорност.“
2. В ал. 2 думата „Имотите“ се заменя с
„Обектите, имотите“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 6. В чл. 13, ал. 6 след думата „министър“ се добавя „или упълномощено от него
длъжностно лице“.
§ 7. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Отделни имоти или части от
имоти – публична държавна собственост,
могат да се отдават под наем за срок до 10
години без търг на международни организации, когато това е необходимо за изпълнение
на задължения, произтичащи от международен договор, от министъра, ръководителя на
друго ведомство или областния управител,
към които заинтересуваните лица отправят
мотивирано искане.
(2) Министърът, ръководителят на друго
ведомство или областният управител назначава комисия, която разглежда исканията по
ал. 1 и при наличие на подходящи свободни
помещения изготвя проект на заповед.
(3) Министърът, ръководителят на друго
ведомство или областният управител издава
заповед, с която определя наемателя, срока
и наемната цена, определена по чл. 40, ал. 4.
Въз основа на заповедта се сключва договор
за наем, в който се определят правата и задълженията на страните.“
§ 8. В чл. 19 думата „пренаемат“ се заменя
с „преотдават“.
§ 9. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „на други
лица освен на държавата или на община и в
случаите на прекратяване на съсобственост“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Във ведомствени жилища могат да се
настаняват и деца на служител на ведомството, загинал при или по повод изпълнение на
служебните си задължения, ако те и техният
родител, настойник или попечител не притежават в същото населено място жилище или
вила, годни за постоянно обитаване.
(6) Срокът за настаняване на лицата по
ал. 5 е до навършване на 18-годишна възраст
или до навършване на 20-годишна възраст при
обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение
в редовна форма на висше учебно заведение.“
§ 10. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думата „четиристайно“ се добавя „и по-голямо“.
§ 11. В чл. 30, ал. 2 думите „ал. 1“ и запетаята след тях се заличават.
§ 12. В чл. 31, ал. 1 думите „ал. 1“ и запетаята след тях се заличават.
§ 13. Създава се чл. 32а:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

„Чл. 32а. (1) С правоимащо лице по § 65 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (ДВ, бр. 87 от 2010 г.),
подало в законоустановения срок заявление и
декларация за наличие на обстоятелствата по
ал. 1 от § 65, областният управител по местонахождение на имота – държавна собственост,
или ръководителят на ведомството, на което
имотът е предоставен за управление, сключва
писмен договор за пожизнено ползване.
(2) С договора по ал. 1 се определят правата и задълженията на страните, цената за
ползване на имота – държавна собственост,
определена по реда на глава четвърта, отговорността при неизпълнение, поддържането
на имота и други условия.
(3) Договорът по ал. 1 се прекратява по
реда на Закона за задълженията и договорите
и при условията, предвидени в договора.“
§ 14. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Наемната цена на помещения, предоставени под наем на международни организации,
се определя в петорен размер спрямо наемната
цена на жилище със същата полезна площ и
показатели.“
§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първоначалната наемна цена по ал. 1
може да се намали до 30 на сто при неявяване
на кандидати на първи търг.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Първонача лната наемна цена при
провеждане на търгове за отдаване под наем
на незастроени имоти или части от имоти
се определя по реда на чл. 38, коригирана с
коефициент Кни=0,50.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Първоначалната наемна цена по ал. 5
може да се намали до 30 на сто при неявяване
на кандидати на първи търг.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 2, 4 и 6“.
§ 16. В наименованието на глава пета думата „придобиване“ се заменя с „принудително
отчуждаване, придобиване“.
§ 17. Създават се чл. 41а и 41б:
„Чл. 41а. Предвидените за национални
обекти условия и ред за принудително отчуждаване и промяна на предназначението
на горски територии и земеделски земи се
прилагат и за поземлените имоти, засегнати
от изместването на заварените мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
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Чл. 41б. Когато трябва да бъдат отчуждени
принудително имоти – частна собственост,
представляващи земеделски земи и горски
територии, и като равностойно обезщетение
се предоставя имот – частна държавна собственост, от държавния поземлен фонд и от
горските територии – държавна собственост,
но предоставените като обезщетение площи
не са достатъчни, в плана за обезщетение
се включват най-големите по площ имоти
до изчерпване на предоставената площ, а за
имотите, за които не може да се предостави
имотно обезщетение, се предоставя равностойно парично обезщетение.“
§ 18. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 500 000 лв.“ се заменят с „до 10 000 лв.“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Продажбата на имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление
на Министерството на отбраната, чиято данъчна оценка е до 500 000 лв., се извършва
от министъра на отбраната след провеждане
на търг.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Продажбата на имот – частна държавна
собственост, предоставен за управление на
Министерството на отбраната, чиято данъчна
оценка надхвърля 500 000 лв., се извършва с
решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз основа
на решението на Министерския съвет министърът на отбраната провежда търг.
(5) Продажбата на имот – частна държавна
собственост, придобит или предоставен за управление на държавно предприятие по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, чиято данъчна
оценка надхвърля 500 000 лв., се извършва
от министъра, който упражнява правата на
държавата в предприятието, след решение на
Министерския съвет. Въз основа на решението
на Министерския съвет министърът, който
упражнява правата на държавата в предприятието, провежда търг.“
§ 19. В чл. 43, ал. 1 думите „съответно
министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на
отбраната или министърът, който упражнява
правата на държавата в държавното предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.
§ 20. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 4 след думата „цената“ се поставя запетая и се добавя „дължимите данъци,
такси и режийни разноски“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай че при провеждане на търга се е явил един кандидат и е предложил
продажна цена над 3 млн. лв., плащането на
цената може да бъде разсрочено по искане на
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спечелилия търга участник за срок до една
година от влизането в сила на заповедта по
чл. 55, ал. 1, като плащането се извършва на
равни месечни вноски. За периода на разсрочването купувачът дължи лихва в размер
на основния лихвен процент. При забава на
плащане от страна на купувача той дължи
законната лихва.“
3. В ал. 6 думите „областен управител по
местонахождение на имота“ се заменят с
„министър“.
4. Алинея 7 се отменя.
5. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Органът по ал. 6 се произнася по заявлението за разсрочено плащане в 14-дневен
срок.
(9) При съгласие за разсрочено плащане
спечелилият търга участник е длъжен да застрахова имота в полза на държавата за периода на разсрочването, ако той е застроен, и
да внесе първата месечна вноска, дължимите
данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от съобщаването по ал. 8. Когато
спечелилият търга участник не застрахова
имота в полза на държавата за периода на
разсрочването, ако той е застроен, и не внесе
първата месечна вноска, дължимите данъци,
такси и режийни разноски в 14-дневния срок
от съобщаването на съгласието, се приема,
че се е отказал от сключването на сделката.“
6. В ал. 10 изречение първо се изменя така:
„При забава за плащане на дължима месечна вноска повече от два месеца съответният
министър прекратява договора.“
7. Алинея 12 се отменя.
§ 21. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 55, ал. 1 и надлежни документи
за платена цена, данъци, такси и режийни
разноски, съответно застраховане на имота
в полза на държавата за периода на разсрочването, ако той е застроен, платена първа
месечна вноска, данъци, такси и режийни
разноски по чл. 57, ал. 9, представени от купувача, областният управител или съответният
министър сключва договор за продажба на
имота в 7-дневен срок.“
§ 22. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По реда на тази глава се извършват
и продажбите на имоти – частна държавна
собственост, придобити или предоставени за
управление на държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с данъчна
оценка до 500 000 лв.“
2. В ал. 2 думите „съответния министър“
се заменят с „министъра, който упражнява
правата на държавата в държавното предприятие“.
3. В ал. 3 след думата „имота“ се добавя
„и на министъра, който упражнява правата
на държавата в държавното предприятие“.
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4. В ал. 5 след думите „ал. 2“ се добавя
„или упълномощено от него длъжностно лице“.
5. В ал. 7 думите „бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерството
на вътрешните работи, а за държавните предприятия – по разплащателните им сметки“
се заменят с „разплащателните сметки на
държавните предприятия“.
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 000 000 лв.“ се заменят
с „500 000 лв.“, а след думите „имота – държавна собственост“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
2. В ал. 2 думите „1 000 000 лв.“ се заменят
с „500 000 лв.“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Заинтересуваните лица отправят писмено предложение за замяна до областния
управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството или министъра
на отбраната.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея думите „1 000 000 лв.“ се заменят с „500 000 лв.“.
5. В ал. 5 думите „по ал. 3“ се заменят с
„по ал. 4“.
6. Алинеи 8 и 9 се отменят.
§ 24. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст изречение първо се
изменя така:
„М и н ис т ър ът на рег иона л но т о ра звитие и благоустройството се подпомага от
комисия, която разглеж да предложенията
за даване на съгласие за извършване на
разпоредителни сделк и с имоти – частна
държавна собственост, в слу чаите, когато
това е предвидено в закон.“;
б) в т. 3 след думата „членовете“ се добавя
„и на техническия секретар“.
2. В ал. 3 думите „замяната или другите“
се заличават, а думата „разпоредителни“ се
заменя с „разпоредителните“.
§ 25. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „въз основа на полученото съгласие от министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „1 000 000 лв.“ се заменят
с „500 000 лв.“, а след думата „благоустройството“ се добавя „или министърът на отбраната“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заповедите по ал. 1 и 2 съдържат:
1. цената на всеки от имотите или на правото на строеж – предмет на замяната;
2. описание на имотите или на правото
на строеж и документите, удостоверяващи
правата;
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3. разликата в стойността на имотите или
на правото на строеж и начина на нейното
плащане;
4. размера на режийните разноски, държавната такса и данъците, дължими от страните
по замяната.“
4. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 4 – 6.
§ 26. В чл. 64, ал. 1 думата „съответно“ се
заличава, а след думата „благоустройството“
запетаята се заличава и се добавя „или министърът на отбраната“.
§ 27. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 5 се отменя.
2. В ал. 4 думите „цената (когато е учредено
възмездно право на ползване)“ и запетаята
след тях се заличават.
3. В ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 28. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да са държавни служители или служители по трудово правоотношение в администрацията, или военнослужещи и да имат
най-малко три години стаж в съответната
администрация, съответно в Министерството
на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в
Българската армия;“
б) създава се нова т. 2:
„2. не притежават над 1/2 идеална част
от жилище или вила, годни за постоянно
обитаване;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думата „община“ се добавя „и в случаите на
прекратяване на съсобственост“;
г) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 2, 3 и 4“.
§ 29. В чл. 73, ал. 2, т. 5 думите „т. 3“ се
заменят с „т. 4“.
§ 30. В чл. 84, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 накрая точката се заменя с точка
и запетая.
2. Създава се т. 6:
„6. удостоверение от съответната общинска администрация относно поделяемостта
на имота, върху който е изградена сградата.“
§ 31. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „другите плащания“ се
заменят с „дължимите данъци, такси и режийни разноски“.
2. В ал. 3 след думата „земята“ се поставя запетая и се добавя „както и дължимите
данъци, такси и режийни разноски“.
3. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Договорът за продажба се вписва в
службата по вписванията по местонахождение на имота за сметка на физическото или
юридическото лице – купувач.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) В едномесечен срок от вписването на
договора за продажба областният управител
отписва имота – частна държавна собственост,
от актовите книги на имотите – държавна
собственост, и вписва обстоятелството в акта
за държавна собственост.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 32. Член 86 се отменя.
§ 33. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, могат да изграждат върху придобитите
или предоставените им имоти – частна държавна собственост, и да продават по пазарни
цени изградените жилища, ателиета и обекти
със стопанско предназначение заедно със
съответните идеални части от правото на
собственост върху земята при наличие на
удостоверение за нейната поделяемост или от
правото на строеж, като сключват предварителни договори за финансиране и продажба
с физически или юридически лица.
(2) При формиране на продажната цена
на обектите по ал. 1 се включва стойността
на земята или правото на строеж, които се
определят по пазарни цени от независим
оценител. Пазарната цена на земята, съответно на правото на строеж, не може да бъде
по-ниска от данъчната оценка, увеличена с
20 на сто.
(3) Предварителни договори по ал. 1 могат
да се сключват от държавното предприятие
след получаване на разрешение от министъра, упражняващ правата на собственост на
държавата, за изграждане на обектите върху
придобитите или предоставените на предприятието имоти – частна държавна собственост, и
за прехвърляне правото на собственост върху
земята или право на строеж.
(4) Когато данъчната оценка на имота,
върху който ще се изграждат обектите, съответно правото на строеж, е над 500 000 лв.,
предварителните договори се сключват от
министъра, който упражнява правата на държавата в предприятието, или от упълномощено
от него длъжностно лице след решение на
Министерския съвет.
(5) Окончателните договори се сключват
от представляващия държавното предприятие, съответно от министъра, упражняващ
правата на държавата в предприятието, или
от упълномощено от него длъжностно лице
в писмена форма и се вписват в службата по
вписванията по местонахождение на имота
за сметка на физическото или юридическото
лице – купувач.“
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§ 34. В чл. 90 след думата „определя“ запетаята се заличава, а думите „като данъчната
оценка се увеличава с 20 на сто“ се заменят с
„по пазарен механизъм от независим оценител,
но не може да бъде по-ниска от данъчната
оценка на имота“.
§ 35. В чл. 94 ал. 2 се отменя.
§ 36. В чл. 96 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 равностойното
парично обезщетение за законните строежи и
други подобрения, извършени от собственика
на имота след влизането в сила на подробния
устройствен план при условията и по реда на
чл. 49 от Закона за устройство на територията,
съответно след обнародването на решението
по чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост, когато основание за принудително
отчуждаване е одобрен подробен устройствен
план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в
сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, се определя и заплаща
по по-малката стойност между стойността на
направените разходи и увеличената стойност
на имота.“
§ 37. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „упражнява общо ръководство и контрол“ се заменят с „извършва
методическо ръководство“.
2. В ал. 2 думите „под надзора на министъра
на регионалното развитие и благоустройството“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „общото ръководство и
контрол“ се заменят с „методическото ръководство“.
§ 38. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „обекти“ се добавя
„и имоти“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. отчуждените в полза на държавата имоти
заедно със сградите, дори ако те са предвидени
за събаряне поради ново строителство или по
други причини; след събарянето на сградите и
изграждането на обекта – публична държавна
собственост, тези обстоятелства се отбелязват
в съставения акт за държавна собственост;“.
2. В ал. 2 след думите „актовете по“ се
добавя „чл. 69, ал. 1 и“, а след думите „чл. 70,
ал.“ се добавя „2 и“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При установяване на явна фактическа
грешка в акт за държавна собственост се
съставя акт за поправка на акта по образец,
утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Актът за поправка
на акта за държавна собственост се вписва в
службата по вписванията.“
4. Създава се ал. 4:
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„(4) Номерът и датата на акта за поправка
на акт за държавна собственост се отбелязват
в акта, който е поправен, и в съответните
регистри.“
§ 39. В чл. 105 т. 1 се отменя.
§ 40. В чл. 106, т. 1 след думата „обектите“
се добавя „и имотите“, а думите „характерът
на собствеността“ и точката и запетаята след
тях се заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за дейността на заложните къщи, приета с
Постановление № 40 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 16 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „паметници на
културата“ се заменят с „движими културни
ценности“ и накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на хладно оръжие“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Заложната къща може да съхранява заложените вещи в лицензиран трезор, което се
отразява в регистъра по чл. 10, ал. 1.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. данни, посочващи мястото на съхранение на вещта, а когато се предвижда вещта да
бъде съхранявана в лицензиран трезор – точен
адрес на лицензирания трезор и номер на
депозитното удостоверение;“.
2. Досегашните т. 3 – 6 стават съответно
т. 4 – 7.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заложната къща не по-късно от 24 часа след извършване на продажбата изпраща
уведомление за това до притежателя на заложния билет писмено на хартиен или друг траен
носител, даващ възможност на притежателя
на заложния билет да съхранява адресираната до него информация по начин, който
позволява лесното є използване за период
от време, съответстващ на целите, за които
е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на
съхранената информация.“
2. В ал. 4 след думата „може“ се добавя
„еднократно“.
3. Създава се ал. 5:
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„(5) Информацията от регистъра по ал. 1 и
от протокола по ал. 2, т. 4, която се предоставя на притежателя на заложния билет, не
може да съдържа лични данни за купувача
на заложената вещ.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или в лицензиран трезор“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Едрогабаритни вещи, чието опаковане
причинява неудобства или разходи, по-големи
от обичайните, могат да се съхраняват и без
опаковка, като в този случай върху тях трябва
да е трайно прикрепен номерът на заложния
билет.“
§ 6. В чл. 23 се създава ал. 6:
„(6) Ако получената за вещта цена е поголяма от обезпеченото с нея парично задължение, заложната къща уведомява заемателя
и в срок до 30 дни изплаща разликата на
притежателя на заложния билет.“
§ 7. В чл. 27, ал. 2 след думата „цена“ се
добавя „при продажбата по реда на чл. 26“.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 след
колона „Данни за заложената вещ – описание,
модел, марка, година на производство, сериен
№, цена“ се създава нова колона „Място на
съхранение на вещта“.
§ 9. В т. 8 от приложение № 4 към чл. 14,
ал. 2 след думите „условията за предсрочно
погасяване на заема“ се поставя запетая и
се добавя „място на съхранение на вещта“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.

за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонда за външните
граници от 2010 до 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за
допустимост на разходите по Фонда за външните граници (ФВГ), създаден с Решение
№ 574/2007/ЕО (OB, L 144 от 06.06.2007 г.)
на Европейския парламент и на Съвета, за
периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“.
(2) Допустими категории разходи по ФВГ са
тези, които попадат в обхвата за финансиране
съгласно Решение № 574/2007/ЕО и Решение
№ 2008/456/ЕО (OB, L 180 от 11.07.2009 г.) на
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Комисията за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО относно
системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно
и финансово управление и допустимостта на
разходите по проекти, съфинансирани от фонда, изменено с Решение № 2009/538/ЕО (OB,
L 180 от 11.07.2009 г.) на Комисията и Решение № 2011/148/ЕС (OB, L 61 от 08.03.2011 г.)
на Комисията, и в съответствие с принципа
за добро финансово управление по смисъла
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г.
(OB, L 248 от 16.09.2002 г.) на Съвета относно
Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности.
(3) Не се допуска проектите, подкрепяни
от ФВГ, да бъдат финансирани от други източници, включени в бюджета на Общността.
Проектите, подкрепяни от ФВГ, се съфинансират от публични или частни източници.
(4) Проектите, подкрепяни от ФВГ, не
допускат печалба. Ако при приключване на
проекта източниците на приходи, включително
постъпления, превишават разходите, приносът
на фонда към проекта съответно се намалява.
(5) Всички източници на приходи за проекта следва да бъдат записани в счетоводните
или данъчните документи на крайния бенефициер и да могат да бъдат идентифицирани
и контролирани.
Раздел ІІ
Период на допустимост на разходите
Чл. 2. (1) Разходите, отнасящи се до проект,
трябва да бъдат извършени и съответните
плащания, с изключение на амортизациите,
да бъдат направени след 1 януари на годината, посочена във финансовото решение за
одобрение на годишната програма на държавата членка.
(2) Периодът на допустимост е до 30 юни на
годината N + 2 (като N e годината, посочена
в решението за финансиране, одобряващо
годишната програма на държавата членка),
като разходите, отнасящи се до даден проект,
трябва да бъдат извършени преди тази дата.
Раздел ІІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 3. (1) Правилата относно допустимостта
на разходите по ФВГ са подробно описани в
Приложение ХІ на Решение № 2008/456/ЕО на
Комисията, изменено с Решение № 2009/538/
ЕО на Комисията и Решение № 2011/148/ЕС
на Комисията, като, за да бъдат допустими,
разходите следва да бъдат:
1. в рамките на общите цели на ФВГ и за:
а) ефективно реализиране на задачи, свързани с контрола и наблюдението на външните
граници;
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б) ефективно управление на потоците от
лица на външните граници от страна на държавите членки, за да се гарантира, от една
страна, високо ниво на защита по външните
граници и, от друга страна, безпроблемно
преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген,
включително принципите на уважително отношение и опазване на достойнството;
в) единно прилагане от страна на граничната охрана на разпоредбите на правото на
Общността относно преминаване на външните
граници;
г) подобряване управлението на дейности,
организирани от консулски и други служби
на държавите членки в трети страни, във
връзка с потока на граждани на трети страни към територията на държавите членки и
сътрудничеството между държавите членки
в това отношение;
2. в рамките на конкретни цели и допустимите дейности, посочени в чл. 4 и 5
от Решение № 574/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета;
3. необходими за осъществяване на действията, обхванати от проект, съставляващи
част от Многогодишната програма по ФВГ,
съответно от годишната програма, одобрени
от Европейската комисия;
4. разумни и съответстващи на принципите
на доброто финансово управление и по-специално по-добра стойност за вложените средства
и икономическа ефективност;
5. извършени от крайния бенефициер и/
или партньорите по проекта, които следва да
бъдат установени и регистрирани в държава
членка, освен в случаите на международни
организации от публичния сектор, създадени
от такива организации, от Международния
комитет на Червения кръст и от Международната федерация на националните дружества
на Червения кръст и Червения полумесец;
правилата, приложими към крайния бенефициент, се прилагат с необходимите изменения
към партньорите по проекта;
6. извършени в съответствие със специфичните разпоредби на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства или друг
еквивалентен правен инструмент.
(2) Средствата за съфинансиране се предоставят за изпълнение на Многогодишната
програма по ФВГ за периода от 2010 до 2013 г.,
съответно на годишните програми, включващи следните цели и дейности по приоритети:
1. модернизиране и подобряване на оборудването за проверк и и наблюдение на
външните граници, както и подобряване на
инфраструктурата;
2. разширяване на оперативно-тактическите
възможности и качеството на превантивната дейност по контрола на лица и превозни
средства в граничната зона;
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3. разработване на нови технологии в областта на граничното управление и контрол;
4. въвеждане на съвременни системи, подпомагащи осъществяването на анализ на риска
в дейността на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи (ГДГП – МВР);
5. постигане на по-високо ниво на сигурност
в Шенгенското пространство чрез повишаване
ефективността на граничните проверки на
граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници;
6. подобряване оперативния капацитет на
ГДГП – МВР за въздушно наблюдение на
външните граници;
7. подобряване оперативния капацитет на
ГДГП – МВР за контрол на морската външна
граница;
8. повишаване капацитета на консулските
служби в процеса на издаването на визи и
на капацитета на други служби в трети държави, имащи отношение към незаконната
имиграция;
9. разширяване и доразвиване възможности-
те на информационните и комуникационните
технологии за пълно прилагане на Шенгенската
информационна система II;
10. подобряване на сътрудничеството между българските консулски и други служби в
различни държави членки чрез развитие на
Националната визова информационна система;
11. по-нататъшно повишаване на капацитета
и подобряване квалификацията на служителите, работещи на външните граници, за
ефективно прилагане на съответните правни
инструменти на Европейския съюз в сферата
на контрола на външните граници;
12. повишаване капацитета и квалификацията на служителите в консулските и други
служби в трети държави за ефективно прилагане на правните инструменти на Европейския
съюз в сферата на сигурността на външните
граници и по-конкретно на Европейск и я
визов кодекс.
(3) Разходите за дейностите, посочени в
ал. 1, т. 5, следва да са извършени на територията на държавите членки от крайните
бенефициери с изключение на:
1. разходи за дейностите по чл. 3, ал. 1,
т. 1, буква „г“, които могат да бъдат извършени на територията на държавите членки
и в трети държави;
2. дейности, свързани с наблюдението
на външните граници, които могат да се
осъществяват на територията на държавите
членки и извън нея.
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Раздел ІV
Документиране на разходите
Чл. 4. (1) Разходите следва да съответстват
на плащанията, направени от крайния бенефициер във формата на финансови трансакции,
с изключение на амортизационните разходи.
(2) Разходите следва да бъдат оправдани от
официални фактури. Когато това не може да
се направи, разходите следва да се подкрепят
от счетоводни документи или от подкрепящи
документи с равностойна доказателствена
сила.
(3) Разходите следва да могат да се идентифицират и проверяват, като по-специално
трябва да бъдат:
1. отразени в счетоводните документи на
крайния бенефициер;
2. определени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти на страната, в
която е установен крайният бенефициер, и
посредством обичайните практики за осчетоводяване на разходите на крайния бенефициер;
3. декларирани в съответствие с изискванията на приложимото данъчно и социалноосигурително законодателство.
(4) Където е необходимо, крайните бенефициери са длъжни да съхраняват заверени
копия на счетоводни документи, оправдаващи
приходите и разходите, извършени от партньорите във връзка с определен проект.
(5) Съхраняването и обработката на счетоводни документи следва да се извършва в
съответствие с националното законодателство
за защита на данните.
Раздел V
Категории допустими разходи
Чл. 5. (1) Категориите допустими разходи
на ниво проект са преки и непреки.
(2) Преките допустими разходи по проект
са разходи, които могат да бъдат определени
като специфични разходи, пряко свързани с
изпълнението на проекта, и са направени:
1. за персонал, назначен да работи по
проекта, които включват заплати, вноски
за социално осигуряване и други разходи
по закон, когато това съвпада с обичайната
политика на бенефициера по отношение на
възнагражденията:
а) за международните организации – разходи за персонал, които включват и удовлетворяване на предвидени в закона задължения
и права на възнаграждение;
б) за персонал на държавни органи – когато
разходите се отнасят за дейности, които съответният държавен орган не би извършил, ако
въпросният проект не е бил предприет; тези
служители следва да бъдат командировани или
назначени да изпълняват задачи по проекта
с писмено решение на крайния бенефициер;
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2. за пътни и дневни разходи – за персонал
или други лица, които участват в дейностите
по проекта, чиито пътувания са необходими
за изпълнението на проекта съгласно раздел
II, т. 1.2 от Приложение № 11 на Решение
№ 2011/148/ЕС на Комисията;
3. за придобиване на оборудване чрез
наемане, лизинг, закупуване, при заплащане
на цялата цена или на част от нея или при
заплащане на амортизационни разходи за
закупени активи – само ако са от съществено
значение за изпълнението на проекта, както и:
а) разходите, свързани с операции за наем
и лизинг – съгласно националното законодателство и продължителността на наемане или
лизинг за целите на проекта;
б) разходите за закупуване на оборудване
(системи, оперативно оборудване, транспортни средства и др.) при покриване на пълните
разходи за закупуване или на част от тях при
следните условия:
аа) пряко са свързани с осъществяването
на проекта;
бб) направени са в съответствие с нормите
за обществени поръчки според националното
законодателство;
вв) оборудването притежава техническите
характеристики, изисквани за дейността по
проекта, и отговаря на приложимите норми
и стандарти;
гг) оборудването ще продължи да се използва за същите цели като тези на проекта
след деня на закупуване и в продължение
най-малко на: 3 години или повече за информационно и телекомуникационно (ИКТ)
оборудване; 5 години или повече за други
видове оборудване, като оперативно оборудване и транспортни средства; 10 години за
хеликоптери, плавателни съдове и въздухоплавателни средства;
в) разходите за оборудването по буква „б“
могат да бъдат допустими и въз основа на
разходите за амортизация, ако са изпълнени
изискванията, посочени в буква „б“, подбукви
„аа – вв“, и при следните условия:
аа) когато оборудването е закупено преди
или по време на жизнения цикъл на проекта,
допустим разход е само частта от амортизационните разходи на оборудването, съответстваща на продължителността на използването
му за проекта, и процента на действително
използване за проекта;
бб) когато оборудването е закупено преди
жизнения цикъл на проекта, но е използвано
за целите на проекта – само ако оборудването
не е било първоначално закупено с безвъзмездни средства, отпуснати от Общността;
вв) разходите за закупуване на оборудване
следва да съответстват на нормалните пазарни
разходи и стойността на съответното оборуд-
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ване следва да се осчетоводява в съответствие
с данъчните и счетоводните правила, приложими към крайния бенефициер;
4. за покупка, строителство или ремонт на
недвижим имот – само когато придобиването
на недвижим имот е от съществено значение
за изпълнението на проекта и е ясно свързано
с неговите цели, като допустими са разходите за съфинансиране въз основа на пълните
или частичните разходи или въз основа на
амортизационните разходи;
а) за закупуване или строителство на недвижим имот при следните условия:
аа) наличие на сертификат от независим
квалифициран оценител или надлежно упълномощен официа лен орган, установяващ,
че цената не надвишава пазарната цена, и
удостоверяващ, че недвижимият имот е в
съответствие с националните правила, или
определя точките, които не съответстват и
които крайният бенефициер планира да поправи като част от проекта;
бб) недвижимият имот не е бил закупен
посредством безвъзмездни средства, отпуснати
от Общността по всяко време, предшестващо
изпълнението на проекта;
вв) недвижимият имот следва да се използва само за целите, заявени в проекта, за
период поне 10 години след приключването
на проекта, освен ако Европейската комисия
изрично разреши друго в случай на съфинансиране на цялостните или частичните разходи,
а в случай на съфинансиране въз основа на
разходите за амортизация този срок се намалява на 5 години;
гг) в случай на съфинансиране въз основа
на разходите за амортизация – само частта
от амортизационните разходи на тези активи, съответстваща на продължителността на
използването им за проекта, и процента на
действително използване за проекта, изчислени
в съответствие с националните счетоводни
правила;
б) за ремонт на недвижим имот – въз
основа на пълните или частичните разходи
или въз основа на амортизационните разходи
само когато недвижимият имот следва да
се използва единствено за целите, заявени в
проекта, и при условията на буква „а“, подбукви „вв“ и „гг“;
5. за наем на недвижим имот – само когато
има ясна връзка между наемането и целите
на проекта, за който се отнася, при следните
условия:
а) недвижимият имот не следва да е закупен
чрез безвъзмездни средства на Общността;
б) недвижимият имот следва да се използва
само за изпълнението на проекта;
в) ако недвижимият имот не се използва
само за изпълнението на проекта, допустима
е само тази част от разходите, съответстваща
на използването на проекта;
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6. за договори с подизпълнители – крайните
бенефициери следва да имат капацитета сами
да изпълняват дейностите, свързани с проекта;
сключването на договори с подизпълнители
следва да бъде ограничено и сумата за изпълнение на възложените им задачи по проекта
трябва да бъде точно посочена в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ
или еквивалентен правен инструмент, като:
а) при възлагане на договори за изпълнение на проектите възложителите по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки
(НВМОП) действат в съответствие с националното законодателство в областта на обществените поръчки;
б) субекти, различни от посочените в
буква „а“, възлагат договори за изпълнение
на проекти при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и недопускане
на дискриминация; договори на стойност до
50 000 лв. без данък добавена стойност може
да се възлагат чрез събиране на не по-малко
от три оферти; бенефициерите могат да не
събират три оферти за договори на стойност
под 9700 лв. без данък добавена стойност;
7. за консу мативи, материа ли и общи
услуги при условие, че те могат да бъдат
идентифицирани и са пряко необходими за
изпълнението на проекта;
8. произтичащи пряко от изискванията,
свързани със съфинансирането от Европейския
съюз, като публичност, прозрачност, оценка
на проекта, външен одит, банкови гаранции,
разходи за превод;
9. за хонорари за правни консултации,
нотариални разходи и разходи за технически
и финансови експерти.
(3) Непреките допустими разходи се отнасят
до категории разходи, които не се определят
като специфични разходи, пряко свързани с
резултатите от проекта. Фиксиран процент от
общата сума на преките допустими разходи
може да бъде допустим като непреки разходи,
при условие че:
1. фиксираният процент на непреки разходи
от общата сума на преките допустими разходи
не превишава 2,5 на сто;
2. организациите, получаващи оперативни
безвъзмездни средства от бюджета на Европейския съюз, не включват непреки разходи
в прогнозния си бюджет.
Раздел VІ
Недопустими разходи
Чл. 6. (1) Недопустими са следните разходи:
1. данък добавена стойност с изключение
на случаите, когато крайният бенефициер
може да докаже, че не е в състояние да го
възстанови;
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2. възвръщаемост на капитала, дългове
и вноски за покриване на загуби от дългове, дебитни лихви, комисиони и загуби при
обмяна на валута, определени средства за
покриване на загуби и потенциални бъдещи
дългове, дължими лихви, неопределени дългове, глоби, финансови санкции, разходи за
разрешаване на спорове и прекомерни или
необмислени разходи;
3. разходи за развлечения, изключително за
персонала на проекта; разрешени са разумни
разходи, като домакин на социални събития,
обосновани от проекта, като събитие при приключване на проекта или срещи на групата
за управление на проекта;
4. разходи, декларирани от крайния бенефициер и покрити от друг проект или работна
програма, получаваща безвъзмездна помощ
от Общността;
5. покупка на земя;
6. принос в натура.
(2) Недопустими за финансиране от ФВГ са
разходи, свързани с договори с подизпълнител
за изпълнение:
1. на задачи, свързани с общото управление
на проекта;
2. което добавя разходи към проекта, без
да добавя пропорционална стойност към него;
3. с посредници или консултанти, при които
плащането е определено като процент от общите разходи на проекта, освен ако плащането
не е обосновано от крайния бенефициер с
посочване на действителната стойност на извършената работа или предоставените услуги.
Раздел VІІ
Специфични случаи за допустимост на разходите по линия на техническа помощ на фонда
Чл. 7. (1) Допустими са следните мерки за
техническа помощ за всяка годишна програма
в рамките на ограниченията, посочени в чл. 18
от Решение № 574/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета:
1. разходи, свързани с подготовката, подбора, оценката, управлението и мониторинга
на действията;
2. разходи, свързани с одити и проверки на
място на дейностите или проектите;
3. разходи, свързани с оценки на действията
или проектите;
4. разходи, свързани с информиране, разпространение и прозрачност по отношение
на действията;
5. разходи за придобиване, инсталиране и
поддържане на компютърни системи за управление, мониторинг и оценка на фондовете;
6. разходи за срещи на мониторингови екипи, свързани с изпълнението на действията,
като могат да се включват и разходи за експерти и други участници в тези екипи, вклю-
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чително участници от трети страни, когато
тяхното присъствие е от съществено значение
за ефективното изпълнение на действията;
7. разходи за укрепване на административния капацитет за използване на средствата
от фонда.
(2) Техническата помощ може да финансира разходи, направени от някой от следните
органи: отговорен орган, упълномощен орган,
одитен орган, сертифициращ орган или други
структури, които подпомагат изпълнението
на задачите по ал. 1.
(3) Дейностите, свързани с техническата
помощ, следва да бъдат изпълнени и съответните плащания да бъдат извършени след
1 януари на годината, посочена във финансовото решение за одобрение на годишната
програма на държавата членка. Периодът
на допустимост продължава най-късно до
крайния срок за представяне на окончателния
доклад за изпълнение на годишната програма.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С постановлението се въвеждат изискванията на:
1. Решение № 574/2007/ЕО (OB, L 144 от
06.06.2007 г.) на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Фонд за външните
граници за периода от 2007 до 2013 г. като
част от Общата програма „Солидарност и
управление на миграционните потоци“;
2. Решение № 2008/456/ЕО (OB, L 167 от
27.06.2008 г.) на Комисията за определяне
на правилата за изпълнение на Решение
№ 574/2007/ЕО относно системите за управление и контрол на държавите членки, правилата
за административно и финансово управление
и допустимостта на разходите по проекти,
съфинансирани от фонда, изменено с Решение
№ 2009/538/ЕО (OB, L 180 от 11.07.2009 г.)
на Комисията и Решение № 2011/148/ЕС на
Комисията (OB, L 61 от 08.03.2011 г.).
§ 2. Актът на Европейския съюз, към
който се препраща, е Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (OB, L 248 от
16.09.2002 г.) относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските
общности.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 59 от Решение № 574/2007/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и във връзка с чл. 39 и
41 от Решение на Комисията от 5 март 2008 г.
за определяне на правилата за изпълнение на
Решение № 574/2007/ЕО относно системите за
управление и контрол на държавите членки,
правилата за административно и финансово
управление и допустимостта на разходите
по проекти, съфинансирани от фонда, изме-
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нено с Решение № 2009/538/ЕО (OB, L 180
от 11.07.2009 г.) на Комисията и Решение
№ 2011/148/ЕС (OB, L 61 от 08.03.2011 г.).
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи и
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ към министъра на финансите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.

за политиката на Република България на
участие в международното сътрудничество
за развитие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Българската политика на сътрудничество за развитие, наричана по-нататък
„политиката на развитие“, е неразделна част
от външната политика на Република България.
(2) Българската политика на развитие се
осъществява в съответствие с общата политика на Европейския съюз в областта на
сътрудничеството за развитие.
Чл. 2. Политиката на развитие има за цел:
1. да съдейства за осъществяването на
международно приетите цели на развитието,
включително Целите на Хилядолетието за
развитие, приети от Срещата на Хилядолетието на най-високо равнище на Обединените
нации в Ню Йорк на 6 – 8 септември 2000 г.;
2. да способства за осъществяването на
ценностите, залегнали в Европейския консенсус, приет със съвместна декларация от
22 ноември 2005 г. от Съвета и представителите на правителствата на държавите членки
в рамките на Съвета, Европейския парламент
и Комисията по политиката на развитие (ОВ,
C 46 от 24.02.2006 г.);
3. да служи за реализирането на целите и
задачите на външната политика на Република
България.
Чл. 3. Политиката на развитие се осъществява въз основа на следните принципи:
1. партньорство;
2. принадлежност;
3. концентрация;
4. условност;
5. ефективност;
6. прозрачност;
7. недискриминация.
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Чл. 4. (1) Конкретните задачи на политиката
на развитие се определят чрез средносрочно
планиране с участието на всички заинтересовани страни, включително гражданското
общество.
(2) Изпълнението на задачите по ал. 1
подлежи на публичен контрол.
Чл. 5. (1) Помощта за развитие и хуманитарната помощ представляват инструменти
за осъществяване на политиката на развитие
и участие в международното хуманитарно
сътрудничество.
(2) Предоставянето на помощ за развитие
по многостранна линия включва:
1. участие на Република България в политиката на Европейския съюз на развитие;
2. участие в универсални механизми на
сътрудничество за развитие чрез системата
на Обединените нации и други международни
организации.
(3) Предоставянето на помощ за развитие
по регионална и двустранна линия включва:
1. безвъзмездна помощ в натура;
2. безвъзмездна финансова помощ;
3. намаляване тежестта на външния дълг;
4. програми за развитие и проекти за развитие, включващи инвестиции във или дарение
на движимо имущество, което се предоставя
по тези програми и проекти;
5. изпращане на експерти и доброволци;
6. споделяне на знания и опит;
7. образование по въпросите на развитието
и привличане на общественото внимание;
8. подкрепа за национални или международни неправителствени организации, работещи
в областта на развитието;
9. други.
(4) Хуманитарната помощ се предоставя
под формата на:
1. спасителни операции;
2. предоставяне на хуманитарни средства
предимно под формата на движимо имущество;
3. безвъзмездна финансова помощ;
4. проекти за хуманитарно подпомагане;
5. други.
(5) Изборът на конкретен инструмент по
ал. 2, 3 и 4 се извършва съобразно нуждите
на страната партньор и възможностите на
Република България като страна донор.
(6) Изборът на конкретни инструменти на
двустранна помощ се извършва въз основа
на анализ на сравнителните им предимства.
Чл. 6. (1) Министърът на външните работи ръководи дейностите по формирането и
осъществяването на политиката на развитие.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
министърът на външните работи се подпомага
от структурните звена в Министерството на
външните работи съобразно тяхната функционална компетентност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

(3) Посолствата на Република България
в страните партньори участват в процеса на
формирането и осъществяването на политиката на развитие, като поддържат контакти със
заинтересованите лица и правят предложения
относно съдържанието на политиката и формите на реализирането на сътрудничеството.
(4) Постоянните представителства на Република България при международните организации участват в работата по формирането
и съгласуването на политиката на развитие,
включително в разработването на концептуални подходи по въпросите на развитието, и
съдействат за осъществяване на координация с
други страни донори и със страни партньори по
въпроси на участието на Република България
в многостранни механизми на сътрудничество
за развитие и по други въпроси на политиката
на развитие.
(5) Посолствата на Република България в
страни партньори участват в процеса на координиране на българската помощ за развитие
със страните донори.
Чл. 7. Министерствата и ведомствата подпомагат формирането и осъществяването на
политиката на развитие в сферата на своята
компетентност.
Чл. 8. (1) Дейността по формирането на
политиката на развитие се осъществява в
партньорство с гражданското общество, местните власти и бизнеса в Република България.
(2) Формирането и осъществяването на
политиката на развитие се извършва в партньорство както с правителствата на страните
партньори, така и с други заинтересовани
представители на тези страни.
(3) Политиката на развитие се координира
с другите донори на международна помощ в
рамките на съществуващите международни
механизми, включително тези в международните универсални организации, Европейския
съюз, специализирани агенции, международни
организации на страните донори, а също така
и по двустранна линия.
Чл. 9. (1) Министърът на външните работи
се подпомага от Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ с консултативни
функции в състав:
1. председател – министърът на външните
работи;
2. членове:
а) заместник-министър на външните работи;
б) заместник-министър на финансите;
в) заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма;
г) заместник-министър на образованието,
младежта и науката;
д) заместник-министър на вътрешните
работи;
3. секретар – дипломатически служител,
определен от министъра на външните работи.
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(2) При обсъждане на въпроси от компетентност на други министерства за участие в
работата на Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ могат да се канят техни
представители на съответното ниво.
(3) Със заповед на министър-председателя
по предложение на съответните министри и
ръководители на ведомства се определя поименният състав на Съвет „Международно
сътрудничество за развитие“ и се утвърждават
правила за работата му.
(4) За участие в работата на Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ могат
да се канят представители на структурите на
гражданското общество, които имат интерес
към политиката на развитие.
(5) Секретариат на Съвет „Международно
сътрудничество за развитие“ е структурно
звено в Министерството на външните работи,
определено от министъра на външните работи.
Чл. 10. Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ подпомага министъра на
външните работи при:
1. определ яне на приоритетните цели,
задачи и дейности, свързани с участието на
Република България в международното сътрудничество за развитие;
2. формиране на общи насоки, цели, задачи, географски и секторни приоритети на
българската помощ за развитие;
3. изготвяне на средносрочни програми за
предоставяне на помощ за развитие и хуманитарна помощ, стратегически програми за
помощта по страни партньори и годишните
планове-графици за предоставяне на помощ
за развитие и хуманитарна помощ;
4. използване на конкретни инструменти
за финансиране на българската помощ за
развитие;
5. решаване на въпроси, свързани с популяризиране приноса на Република България в
международното сътрудничество за развитие;
6. решаване на въпроси, свързани с осигуряване подкрепа на гражданското общество
и частния бизнес за политиката на развитие;
7. оценка на ефективността на изпълнението
на програмите и проектите, финансирани по
линия на политиката за развитие.
Чл. 11. (1) При осъществяване на функциите
си по отношение на политиката на развитие
министърът на външните работи се подпомага от междуведомствената работна група
„Политика на развитие“, наричана по-нататък „работната група“, в която се включват
представители на министерствата и ведомствата, представени в Съвет „Международно
сътрудничество за развитие“, а също така и
на други министерства и ведомства, които
имат отношение към участието на Република
България в международното сътрудничество
за развитие.
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(2) Съставът на работната група се определя
със заповед на министъра на външните работи
по предложение на съответните министри и
ръководители на ведомства.
(3) Работната група се състои от ръководител, секретар и членове.
(4) Работната група:
1. подпомага министъра на външните работи при осъществяването на оперативната
координация с други министерства и ведомства по въпросите на политиката на развитие;
2. съдейства за формулирането на национални позиции по въпроси на международното
сътрудничество за развитие;
3. съдейства за осигуряване на публична
подкрепа за българската политика на развитие.
Чл. 12. (1) Ръководителят на работната
група свиква заседания, на които могат да
бъдат канени представители на гражданското
общество.
(2) Оперативната комуникация в рамките
на работната група се извършва по електронен път.
(3) Дневният ред за заседанията и материалите по него се изпращат по електронен път
на членовете на работната група.
(4) Членовете на работната група изпращат
по електронен път своите мнения и предложения до ръководителя на работната група.
(5) На заседанията ръководителят на работната група докладва получените мнения и
предложения, на основата на които работната
група изработва общо становище.
(6) При съгласуване на позиции в рамките
на работната група се прилага правилото на
мълчаливото съгласие, като за всеки конкретен
случай се определя срок и лице за контакт за
предоставяне на становища и бележки.
Чл. 13. (1) По въпросите на международното сътрудничество за развитие, определени
като приоритетни от Председателството на
Съвета на Европейския съюз, а също така и
по основните въпроси на сътрудничеството
за развитие – предмет на обсъждане в ООН,
се изготвят рамкови позиции на Република
България.
(2) Разработването и одобряването на рамкови позиции по политиката на развитие се
извършва при следните условия и ред:
1. процедурата по изготвяне на рамкова
позиция се инициира от Министерството на
външните работи или от друго ведомство,
което разпростран ява до останалите министерства и ведомства работен документ,
в който е очертан кръгът от теми – предмет
на дискусия, формулирани са стоящите пред
страната въпроси и възможните подходи за
тяхното решаване;
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2. заинтересованите министерства и ведомства, както и съответните български задгранични представителства представят становище
по работния документ в двуседмичен срок от
получаването му;
3. въз основа на предварителните становища
на заинтересованите министерства и ведомства водещото министерство или ведомство
изготвя проект за рамкова позиция съгласно
приложението, който се съгласува с членовете на работната група по електронна поща;
4. при съгласуването на рамковата позиция,
предложена от друго министерство или ведомство, е необходимо положително становище
на Министерството на външните работи;
5. изготвената рамкова позиция се утвърждава от заместник-министър във водещото
министерство;
6. в случаите, когато рамкова позиция се
отнася до въпроси, по които е постигнато съгласие в работната група и/или които попадат
единствено в сферата на компетентност на
Министерството на външните работи, рамковата позиция се утвърждава от заместникминистър на външните работи и се изпраща
за сведение до членовете на работната група;
7. в случай че по даден проект на рамкова
позиция не може да бъде постигнато съгласие
в работната група или проектът на рамкова
позиция се отнася до приоритетни въпроси от
национално значение, той се внася за обсъждане в Съвет „Международно сътрудничество
за развитие“.
8. утвърдената рамкова позиция се изпраща
от Министерството на външните работи до
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз, Постоянното представителство на Република България
към ООН, Постоянното представителство на
Република България при Службата на ООН
и другите международни организации в Женева и, при необходимост, до други български
задгранични представителства.
Чл. 14. (1) Утвърдените рамкови позиции
във връзка с политиката на развитие на Европейския съюз се представят в съответните
работни групи към Съвета на Европейския
съюз.
(2) Българските представители в работните
групи по ал. 1 изготвят доклад за участието
си в съответните заседания, който съдържа
информация за позициите на другите държави
членки, постигнатите резултати в дискусията,
изводи и препоръки относно конкретната
българска позиция във връзка с предстоящи
заседания по съответните въпроси.
Чл. 15. Предоставянето на българската
помощ за развитие се извършва на базата
на стратегически програми за помощта по
страни партньори, средносрочни програми
за помощ за развитие и хуманитарна помощ
и годишни планове-графици.
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Чл. 16. (1) Средносрочните програми за
помощ за развитие и хуманитарна помощ
целят постигане на необходимата прозрачност
и предсказуемост на българската помощ за
развитие и гарантиране балансираност на помощта по отраслови и географски направления
с оглед оптимално осъществяване целите на
българската политика на развитие.
(2) Средносрочните програми за помощ
за развитие и хуманитарна помощ обхващат
период най-малко 3 години и съдържат:
1. общите задачи на българската политика
на развитие;
2. конкретните области и сектори, в които
помощта ще се оказва;
3. примерното географско разпределение
на помощта;
4. размера на средствата, които Република
България възнамерява да предостави по отраслови и географски направления.
(3) Средносрочните програми за помощ за
развитие и хуманитарна помощ се изготвят
от Министерството на външните работи с
участието на всички заинтересовани министерства и ведомства, както и на представители
на гражданското общество.
(4) При изработването на средносрочните
програми за помощ за развитие и хуманитарна
помощ се провеждат консултации с представители на страните партньори за проучване
на техните нужди, както и с представители
на други страни донори с цел постигане на
оптимална взаимодопълняемост и кохерентност на помощта.
(5) Средносрочните програми за помощ за
развитие и хуманитарна помощ се приемат
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.
Чл. 17. (1) Стратегическите програми по
ст рани партньори се изготвят съобразно
географск ите приоритети на българската
политика за развитие с цел осигуряване на
прозрачност и предсказуемост на помощта за
развитие и съдържат:
1. задачите на българската помощ за развитие;
2. цялостен анализ на ситуацията, в която
ще се оказва помощ за развитие;
3. конкретните направления на работа и
очакваните резултати;
4. размера на средствата, които се предвижда да бъдат предоставени на съответните
страни по отделните сектори.
(2) Стратегическите програми по страни
партньори обхващат период най-ма лко 3
години и се изготвят от Министерството
на външните работи с участието на всички
заинтересовани министерства и ведомства,
както и на представители на гражданското
общест во след п редвари т елен ана лиз на
нуждите на страните партньори.
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Чл. 18. (1) Годишните план-графици на
българската помощ за развитие се изготвят
от Министерството на външните работи с
участието на други министерства, ведомства
и организации, ангажирани в предоставянето на българската помощ за развитие, и се
разглеждат от работната група и от Съвет
„Международно сътрудничество за развитие“.
(2) Годишните план-графици на българската
помощ за развитие включват предвижданите
дейности по линия на българската политика
на развитие в изпълнение на съответната
средносрочна програма за помощ за развитие
и хуманитарна помощ.
(3) Годишните план-графици се утвърждават
от министъра на външните работи.
Чл. 19. Изработването, разглеждането и
одобряването на документите по чл. 18 се
извършва в срок, съобразен със сроковете по
бюджетната процедура за съответната година.
Чл. 20. На базата на годишните план-графици Министерството на външните работи
извършва програмното планиране на средствата за българската помощ за развитие за
следващата бюджетна година.
Ч л. 21. Предос та вя не т о на помощ за
развитие и хуманитарна помощ се отчита
посредством отчети по изпълнението на средносрочната програма за помощ за развитие
и хуманитарна помощ, годишни отчети и
средносрочни отчети за помощта по страни.
Чл. 22. Министерството на външните работи сключва меморандуми за разбирателство
със съответните министерства или ведомства
във всяка от страните, определени като приоритетни получатели на българска помощ за
развитие, с които се гарантира сътрудничеството между тези страни и Република България
в процеса на предоставяне на помощта.
Чл. 23. (1) Предоставянето на помощта за
развитие се извършва при спазване изискванията на законодателството на Република
България и принципите на публичност и
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) Физическите и юридическите лица,
както и техни обединения могат да участват
в предоставянето на помощ за развитие с
изключение на случаите по ал. 3 – 7.
(3) Не може да кандидатства за участие в
предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:
1. e обявено в несъстоятелност;
2. е в производство по ликвидация или се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
кандидат е чуждестранно лице – се намира
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в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително
когато неговата дейност е под разпореждане
на съда, или е преустановило дейността си;
4. е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
5. има парични задължения към държавата
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски
за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е
установено;
6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3,
ал. 7 от Закона за Националната агенция за
приходите.
(4) Не може да кандидатства за участие в
предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:
1. е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление от общ характер;
2. не е изпълнил задълженията си, свързани
с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с
приложимото към лицето законодателство;
3. е предоставил умишлено документи
с невярно съдържание при осигуряване на
информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта
за развитие, или не е предоставил такава
информация;
4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
5. е юридическо лице, за което е налице
обстоятелство по ал. 3;
6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3,
ал. 7 от Закона за Националната агенция за
приходите.
(5) Не може да кандидатства за участие в
предоставянето на помощ за развитие физическо лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ
характер с влязла в сила присъда;
2. не е изпълнило задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие
с действащата нормативна уредба;
3. е предоставило умишлено документи
с невярно съдържание при осигуряване на
информацията, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощ
та за развитие, или не предоставя такава
информация;
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4. е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
5. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3,
ал. 7 от Закона за Националната агенция за
приходите.
(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на
ал. 5 се отнасят до техните представители в
съответните управителни органи.
(7) Не могат да кандидатстват за участие
в предоставянето на помощ за развитие лица:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството,
администриращо съответния проект, или със
служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. които са сключили договор с лице по
чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
(8) Изискванията на ал. 5 се отнасят и до
лицата, които са упълномощени да представляват кандидата за получаване финансиране
на дейности по линия на помощта за развитие.
Чл. 24. (1) Средствата за официалната
помощ за развитие се предвиждат по бюджета на Министерството на външните работи
със закона за държавния бюджет за съответната година в съответствие с текущата
Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ с изключение на
средствата, предвидени за членски вноски в
Европейския съюз и в други международни
организации, които се изплащат от други
министерства и ведомства.
(2) Предоставените средства по бюджета
на Министерството на външните работи за
официална помощ за развитие не могат да
бъдат използвани и пренасочвани за други
програми и разходи на Министерството на
външните работи.
(3) Предоставянето на средства на други
ведомства във връзка с финансирането по
линия на официалната помощ за развитие се
извършва по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
(4) Българският бизнес и гражданското
общество могат да предоставят средства за
помощ за развитие.
Чл. 25. Министерството на финансите съгласува използването на различни финансови
инструменти при оказването на българската
помощ за развитие.
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Чл. 26. (1) Министерството на външните работи осъществява мониторинг върху
предоставянето на помощта за развитие и
хуманитарната помощ.
(2) Ангажираните в предоставянето на
помощ за развитие и хуманитарна помощ
ведомства и представители на гражданското
общество, бизнеса и местните власти предоставят необходимата информация във връзка с
осъществявания мониторинг по ал. 1.
Чл. 27. (1) Българската помощ за развитие
се отчита в съответствие със съществуващите
международни донорски механизми в рамките
на Комитета по помощта за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие, Европейския съюз и др.
(2) Министерството на външните работи
предоставя съответната информация в рамките
на международните механизми по ал. 1, като
министерствата и ведомствата, участващи в
осъществяването на българската помощ за
развитие, му предоставят за целта нужната
информация.
(3) М и н ис т ерс т вата и ведомс т вата на
Република България, които участват в осъществяването на програми за сътрудничество
с развиващи се страни, предоставят на Министерството на външните работи информация
относно компонентите на тези програми,
които могат да се смятат за предоставяне на
помощ за развитие и хуманитарна помощ.
Чл. 28. (1) Участниците в предоставянето
на българската помощ за развитие публикуват
информация за извършената от тях дейност.
(2) Министерството на външните работи
публикува на електронните си страници в
интернет средносрочните програми за помощ
за развитие и хуманитарна помощ, средносрочните програми по страни партньори,
средносрочните отчети, годишните планграфици, годишните отчети за българската
помощ за развитие и средносрочните отчети
за помощта по страни.
(3) Министерството на външните работи
и съо т вет ни т е ведомст ва, анга ж и рани в
предоставянето на българската помощ за
развитие, публикуват на електронните си
страници в интернет информация за осъществяваните програми и проекти, вк лючваща дейностите, основните у частници и
параметри на бюджета.
(4) Министерството на външните работи и
другите министерства и ведомства, участващи
в предоставянето на българската помощ за
развитие, предприемат допълнителни мерки
за популяризиране на целите, задачите и резултатите от осъществяването на българската
политика за развитие в страната и в чужбина.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
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1. „Принцип на партньорство“ е осъществяване на българската политика на развитие на основата на стабилно и дълготрайно
сътрудничество със страните партньори и
с членовете на меж дународната донорска
общност, базиращо се на взаимно доверие
и уважение към суверенитета, традициите и
културата на партньорите.
2. „Принцип на принадлежност“ е мотивиране на българската помощ за развитие от
нуждите на страните партньори и съобразяване
на програмите за сътрудничество за развитие с националните стратегии за развитие и
произтичащите от тях действия.
3. „Принцип на концентрация“ е концентриране на усилията върху ограничен кръг
бенефициенти и области на действие поради
ограничените ресурси, с които Република
България разполага.
4. „Принцип на условност“ е отпускане
на помощ на базата на показаните резултати
от страните партньори и в съответствие с
изискванията за добро управление.
5. „Принцип на ефективност“ е постигане
на максимална ефективност на помощта за
развитие чрез партньорство с всички заинтересовани страни, най-вече със страните – членки
на Европейския съюз, за подобряване на качеството и резултатите от помощта, както и
за по-ефективното є използване от страните
партньори.
6. „Принцип на прозрачност“ е откритост на сътрудничеството с развиващите
се страни за обсъж дане с представители
на българската държавна администрация,
НПО, частния бизнес, академичните среди
и други заинтересовани обществени групи,
както и със страните партньори. Разпределението на средствата и оценката на тяхното използване се извършва на базата на
обективни и прозрачни критерии, основани
на принципите за добро управление.
7. „Принцип на недискриминация“ е предоставянето на българската помощ за развитие на
базата на равното третиране и равните възможности, т. е. без дискриминация по отношение на
пол, раса, религиозна принадлежност, възраст,
увреждания, сексуална ориентация и др.
8. „Заинтересовани страни“ са правителствата, представителите на граж данското
общество, бизнеса и местните власти на
страните партньори и страните донори на
помощ за развитие, а също така международните организации, осъществяващи дейности
в областта на сътрудничеството за развитие.
9. „Публичен контрол“ е контрол от страна
на публичните институции и гражданското
общество.
10. „Страна партньор“ е страна, към която
е насочена помощта за развитие и която отго-
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варя на условията на Комитета по помощта за
развитие към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие.
11. „Страна донор“ е страна, която предоставя помощ за развитие в съответствие с
правилата на Комитета по помощта за развитие към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Поименният състав на Съвет „Международно сътрудничество за развитие“ се
определя по реда на чл. 9, ал. 3 в едномесечен
срок от влизането в сила на постановлението.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за нормативните
актове.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 24, ал. 1, който влиза в
сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 13, ал. 2, т. 3
РАМКОВА ПОЗИЦИЯ
ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:
МЕЖ Д У ИНС ТИТ У ЦИОН А ЛЕН НОМЕР
НА ДОСИЕ:
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:
НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ:
ЕТАП НА ПРИЕМАНЕ:
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
• Значение на разглеждания въпрос за Република България.
• Предварителна к ратка информаци я по
въпроса.
• Становища на други държави (членки на
Европейския съюз и други) по въпроса.
ОЦЕНК А НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
• Съществуваща българска нормативна уредба
и съответно – необходимост от промени в българската нормативна уредба.
– А ко оценката на въздейст вието върх у
нормативната уредба показва, че актът няма
да доведе до промени за Република България
в съответната област и няма да създаде прецеденти: Република България може да подкрепи
предложението без изготвяне на по-нататъшна
оценка на въздействието.
– Ако оценката на въздействието върху нормативната уредба показва, че актът ще промени
правото и практиката на Република България в
съответната област или ще създаде прецеденти:
изготвя се по-нататъшна оценка на въздействието
на предлаганите промени.
• Очаквано отражение върху страните партньори.
• Очаквано финансово въздействие, в т. ч.
необходимост от осигуряване на допълнителни
национални финансови ресурси за бъдещото
прилагане на решението по въпроса.
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• Положителни и отрицателни очаквания от
приемането на решението.
ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ:
………….
ДАННИ ЗА ПОДГОТОВК АТА НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ:
• Наименование на подготвящата институция,
име, длъжност, телефон и електронен адрес на
лице за контакт.
• Име, длъжност, телефон и електронен адрес на лицето, отговорно за формулирането на
позицията (началник на отдел, директор и др.).
• Име и длъжност на лицето, у твърдило
позицията.
• Дата на одобряване на позицията.
9519

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 3 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителна субсидия на
Българската национална телевизия за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителна субсидия на Българската национална телевизия в размер 950 000 лв., от
която:
1. за доставка на интегрирана система
(хардуер и софтуер) – 450 000 лв.;
2. за финансово обезпечаване стартирането
на програма „БНТ региони“ – 500 000 лв.
(2) Субсидията по ал. 1 да се осигури чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет и по бюджета на Българската национална телевизия за 2011 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
генералния директор на Българската национална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 август 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9556
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РЕШЕНИЕ № 460
ОТ 20 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на План за управление на Природен парк „Златни пясъци“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Плана за управление на Природен
парк „Златни пясъци“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9551

РЕШЕНИЕ № 464
ОТ 23 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на План за управление на Природен парк „Шуменско плато“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Плана за управление на Природен
парк „Шуменско плато“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9552

РЕШЕНИЕ № 576
ОТ 29 ЮЛИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта и запазване осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно
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подписан през 2001 г. Финансов меморандум
между Република България и Европейската
комисия за отпускане на финансова помощ
по програма ИСПА
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2010 г. на Общинския съвет на община Първомай за одобряване на подробен устройствен
план – план за регулация за част от кв. 84 и 60а
по плана на гр. Първомай, имоти и части от
имоти – частна собственост, представляващи
урбанизирана територия, подробно описани
в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград
и оптимизиране на трасето за скорост 160
км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград съг
ласно Решение № 355 на Общинския съвет на
Община Първомай от 31 март 2010 г. за одоб
ряване на подробен устройствен план – план
за регулация за част от кв. 1, 14, 19, 20, 21 и
26 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай,
Заповед № РД-15-11 на кмета на Община
Първомай от 11 януари 2011 г. за одобряване
на подробен устройствен план – план за регулация за парцели (УПИ) V-19300, VІ-19400,
ІV-38300 и УПИ Х-19500 в кв. 16 по плана на
кв. Любеново, гр. Първомай, и решения № 441
от 26 ноември 2010 г. и № 450 от 22 декември

Приложение
към т. 1
РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ
Урбанизирана територия на кв. 16 в кв. Любеново, гр. Първомай, община Първомай
Имот №

Стар
номер на
имота по
ПУП

Начин на
трайно
ползване

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
обезщетяване
(в кв. м)

Размер
на обезщетението
(в лв.)

Собственик
(име,
презиме,
фамилия)

Адрес на
собственика

УПИ
V-19300

УПИ V-3,
кв. 16

за жилищно
строителство

888

888

9754,00

Николай
Христов
Янев

гр. Първомай

полумасивна
жилищна
сграда

72

72

2138,00

Николай
Христов
Янев

гр. Първомай

полумасивна
стопанска
сграда

90

90

1604,00

Николай
Христов
Янев

гр. Първомай

за жилищно
строителство

829

829

8939,00

Добринка
Тодорова
Аврамова

гр. Стара Загора

полумасивна
жилищна
сграда

100

100

8860,00

Добринка
Тодорова
Аврамова

гр. Стара Загора

масивна
стопанска
сграда

58

58

3438,00

Добринка
Тодорова
Аврамова

гр. Стара Загора

полумасивна
стопанска
сграда

9

9

307,00

Добринка
Тодорова
Аврамова

гр. Стара Загора

УПИ VI- УПИ VI-3,
19400
кв. 16

БРОЙ 61
Имот №

ДЪРЖАВЕН
Стар
номер на
имота по
ПУП

УПИ IV- УПИ IV-2,
38300
кв. 16

УПИ
Х-1950

УПИ Х-2,
кв. 16

ВЕСТНИК
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Начин на
трайно
ползване

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
обезщетяване
(в кв. м)

Размер
на обезщетението
(в лв.)

Собственик
(име,
презиме,
фамилия)

Адрес на
собственика

за жилищно
строителство

1000

1000

10 693,00

Симеон
Ангелов
Симеонов

гр. Първомай,
кв. Любеново

масивна
жилищна
сграда

74

74

6443,00

Симеон
Ангелов
Симеонов

гр. Първомай,
кв. Любеново

полумасивна
жилищна
сграда

50

50

3216,00

Симеон
Ангелов
Симеонов

гр. Първомай,
кв. Любеново

полумасивна
стопанска
сграда

39

39

1202,00

Симеон
Ангелов
Симеонов

гр. Първомай,
кв. Любеново

за жилищно
строителство

959

959

9475,00

Илия
Симеонов
Ангелов

гр. Първомай

Панчо
Симеонов
Ангелов
масивна
жилищна
сграда –
двуетажна

80

80

15 628,62

масивна
жилищна
сграда –
едноетажна

80

Общо
имоти:

4

3676

3676

38 861,00

Общо
сгради:

9

652

652

51 499,84

Илия
Симеонов
Ангелов

гр. Първомай

Панчо
Симеонов
Ангелов
80

8663,22

Илия
Симеонов
Ангелов

гр. Първомай

Панчо
Симеонов
Ангелов

Урбанизирана територия на кв. 84 в гр. Първомай, община Първомай
Имот №

Стар номер на
имота по
парцеларен план

Начин на
трайно
ползване

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
обезщетяване
(в кв. м)

Размер
Собственик
на обезщете- (име, презиме,
нието
фамилия)
(в лв.)

Адрес на
собственика

УПИ
II-2677

УПИ
II-2677,
кв. 84

за техническа инфрас т ру к т у ра ,
социални
и о б с л у жв а щ и дейности

899

626

10 767,00

Веселин Дел- гр. Първомай
чев Спасов

УПИ
III-1265

УПИ
IV-607,
кв. 84

за жилищно
строителство

780

43

740,00

Марийка Геор- гр. Първомай
гиева Танева

Общо
имоти:

2

Ге орг и Та нев гр. Първомай
Митев
1679

669

11 507,00

С Т Р.
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Урбанизирана територия на кв. 60а в гр. Първомай, община Първомай
Имот №

Стар номер на
имота по
парцеларен план

Начин на
трайно
ползване

Площ на Площ за
Размер на
Собственик
имота (в обезще- обезщетение- (име, презиме,
кв. м)
тяване (в
то (в лв.)
фамилия)
кв. м)

Адрес на
собственика

УПИ
I-2717,
1042,1041

2717

за жилищно
строителство

144

144

2477,00

Тодор Атанасов Пенцов

гр. Първомай

УПИ
V-2682

УПИ
V-2682,
кв. 60а

за жилищно
строителство

167

167

2872,00

Тодор Атанасов Пенцов

гр. Първомай

Общо
имоти:

2

311

311

5349,00

Урбанизирана територия на кв. 19 в кв. Любеново, гр. Първомай, община Първомай
Имот Начин на
№
трайно
ползване

урегуУПИ
лиран
VII,
поземлен
кв. 19
имот

УПИ
VII,
кв. 19

Площ
на
имота
(в кв. м)

116

Площ за
обезщетяване
(в кв. м)

116

Размер на
обезщетението
(в лв.)

818,00

Собственик
(име, презиме, фамилия)

Адрес на собственика

Николай Георгиев Ангелов

гр. Първомай

Христо Николов Ангелов гр. Първомай
Георги Николов Ангелов гр. Първомай
Н и кола й Георг иев А нгр. Първомай
гелов

масивна
сграда

110

110

32 899,00

Христо Николов Ангелов гр. Първомай
Георги Николов Ангелов гр. Първомай

9516

РЕШЕНИЕ № 577
ОТ 29 ЮЛИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция на път ІІ-76
„Българин – Харманли“ от км 57+727 до км
60+670, на територията на община Харманли,
област Хасково
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция на път ІІ-76

„Българин – Харманли“ от км 57+727 до км
60+670 съгласно влезли в сила парцеларни
планове, одобрени с протокол – Решение № 8
на Архитектурно-градоустройствената комисия
на Община Харманли от 27 октомври 2000 г.,
части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Българин, община
Харманли, област Хасково, подробно описани
в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
Обект „Реконструкция на път ІІ-76 „Българин – Харманли“ от км 57+727 до км 60+670
с. Българин, ЕКАТТЕ 07315
№
по
ред

Имот
№

1.

26033

Имот
нов
№

Собственик на
имота физическо/
юридическо лице

Адрес – град, улица, №

Площ
за отчужд.
(в дка)

Стойност на
земята
(в лв.)

Стойност на
подоб
ренията
(в лв.)

Общо
(в лв.)

0,010

10

0

5

1,790

530

0

927

0,120

40

0

52

*Н-ци на Георги
Димитров Чакъров

0,630

180

0

284

*Тодорка Атанасо- г р. Х арм а н л и , у л.
ва Иванова
„Лозенград“ № 8

0,110

35

0

48

* Н-ци на Стоян
Костов Ганев

0,120

60

0

95

*Н-ц и на Яню
Тонев Димитров
Димитър Янев Ди- с. Българин, област
митров
Хасково
Мария Янева Мин- Димитровград, липскова
ва адрес

2.

26045

*Н-ци на Господин
Стоянов Тонев
Тона Петрова То- гр. Харманли, липсва
нева
адрес
Пет ра Здравкова гр. Хасково, липсва
Вълчева
адрес
Господин Здравков САЩ – липсва адрес
Господинов

3.

26053

* Н-ци на Стратия
Димов Колев
Гана Стратиева
Господинова

гр. Карлово, липсва
адрес

Станимир Дими- г р. С т а р а З а г о р а ,
тров Колев
липсва адрес
Лиляна Димитро- г р. С т а р а З а г о р а ,
ва Стратиева
липсва адрес
4.

27013

5.

27022

6.

29005

27026

Я н ко Д и м и т р о в гр. Харманли, липсва
Янчев
адрес
Цветанка Димит гр. Хасково, липсва
рова Янчева
адрес
Тяна Русева Тодо- с. Българин, област
рова
Хасково
Стоян Славов Сто- с. Българин, област
янов
Хасково
Иван Славов Сто- гр. Хасково, липсва
янов
адрес
Гено Петков Генев гр. Пловдив, липсва
адрес
Нед я л ко Пе т ков гр. Харманли, липсва
Генев
адрес

С Т Р.
№
по
ред

32
Имот
№

ДЪРЖАВЕН
Имот
нов
№

Собственик на
имота физическо/
юридическо лице

ВЕСТНИК

Адрес – град, улица, №
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Площ
за отчужд.
(в дка)

Стойност на
земята
(в лв.)

Стойност на
подоб
ренията
(в лв.)

Общо
(в лв.)

0,300

140

0

238

1,390

410

0

662

0,040

20

40

29

0,020

10

20

15

Динко Стоев Сто- с. Българин, област
янов
Хасково

7.

29020

Милен Петров
Стойчев

гр. Бяла, липсва адрес

Дилян Петров
Стойчев

гр. Бяла, липсва адрес

Петра Стоянова
Сърманлиева

с. Българин, област
Хасково

*Н-ци на Петър
Георгиев Попов
Желязка Георгиева Попова

с. Българин, област
Хасково

Ангел Георгиев
Попов

гр. Харманли, липсва
адрес

Тодорка Георгиева Тенева

гр. Харманли, липсва
адрес

Димит ър Петров с. Българин, област
Георгиев
Хасково
8.

29028

Н-ц и на Ку ню
Костов Кунев
Георги Димитров гр. Хасково, липсва
Христов
адрес
Галина Димитрова гр. Хасково, липсва
Господинова
адрес
Желязко Тонев
Петков

с. Пясъчево, област
Хасково

Златка Желязкова г р. С т а р а З а г о р а ,
Петкова
липсва адрес
Николина Георги- гр. Харманли, липсва
ева Колева
адрес
9.

51029

* Н-ци на Димитър
Желев Тодоров
Ничка Костадино- с. Българин, област
ва Желева
Хасково
Диляна Колева Ро- гр. Пловдив, липсва
допска
адрес
Ко с т а д и н Ко лев гр. Пловдив, липсва
Димитров
адрес
Славчо Димов Ги- с. Преславец, област
нев
Хасково
Мари я С ла вчева гр. Харманли, липсва
Димитрова
адрес
Д и м к а С ла вчева гр. Харманли, липсва
Грозева
адрес

10.

51030

* Н-ци на Колю
Желев Тодоров
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Имот
нов
№

Собственик на
имота физическо/
юридическо лице
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Адрес – град, улица, №

С Т Р. 3 3

Площ
за отчужд.
(в дка)

Стойност на
земята
(в лв.)

Стойност на
подоб
ренията
(в лв.)

Общо
(в лв.)

3,210

1010

0

1753

Руса Николова То- гр. Харманли, липсва
дорова
адрес
Мартин Делчев То- гр. Харманли, липсва
доров
адрес
Ангелина Станко- гр. Костенец, липсва
ва Желева
адрес
Николай Димит гр. Костенец, липсва
ров Желев
адрес
Красимир Димит гр. Костенец, липсва
ров Желев
адрес
Дялчо Господинов с. Българин, област
Желев
Хасково
Николай Господи- гр. Харманли, липсва
нов Желев
адрес
11.

27014

Училищно насто- с. Българин, област
я т е лс т в о н а ОУ Хасково
„Христо Ботев“ –
с. Българин
Общо частна собственост:

4108

1.

432

Земи по чл. 19

0,220

70

0

105

2.

492

Земи по чл. 19

5,520

1780

0

2937

3.

494

Земи по чл. 19

3,240

1015

0

1724

4.

640

Земи по чл. 19

0,960

290

0

457

5.

675

Земи по чл. 19

0,430

130

0

223

6.

700

Земи по чл. 19

0,070

25

0

34

7.

727

Земи по чл. 19

0,230

110

0

171

8.

6200

Земи по чл. 19

0,020

10

0

9

9.

29023

Земи по чл. 19

1,460

430

0

736

10.

31013

Земи по чл. 19

0,030

15

30

23

11

31015

Земи по чл. 19

0,040

20

40

31

12.

32003

Земи по чл. 19

0,020

10

90

14

13.

32004

Земи по чл. 19

0,550

260

0

422

14.

32021

Земи по чл. 19

0,070

35

0

55

15.

32024

Земи по чл. 19

0,240

120

0

190

13,100

4320

160

7131

32044

Общо земи по чл. 19:

Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени с „*” или „липсват данни“, изплащането на обезщетението ще се извърши след
представянето на документите за собственост, удостоверение за наследници и адресна регистрация.
9515
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РЕШЕНИЕ № 593
ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, годни за направа на
обикновени бетони и строителни разтвори,
от находище „Близнаков андък“ – участъци „Потока“ (1-ви контур и 2-ри контур) и
„Златолист“, разположено в землището на
с. Златолист, община Сандански, област
Благоевград, на „Хидрострой-юг – 97“ – АД,
гр. Сандански
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и във връзка
с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, годни за
направа на обикновени бетони и строителни
разтвори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Близнаков
андък“ – участъци „Потока“ (1-ви контур и 2-ри
контур) и „Златолист“, разположено в землището на с. Златолист, община Сандански, област
Благоевград, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск. Находището
е индивидуализирано, както следва: участък
„Потока“ (1-ви и 2-ри контур) е с обща площ
80 943 кв. м и с граници, определени с координатите на точките по контура на запасите и
ресурсите за 1-ви контур от № 1 до № 12 и за
2-ри контур от № 1 до № 12; участък „Златолист“
е с площ 25 013 кв. м и с граници, определени
с координати на точките по контура на запасите
и ресурсите от № 1 до № 17 съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващи неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
144 002 кв. м, която включва площите на
утвърдените запаси и ресурси в находище
„Близнаков андък“ – участъци „Потока“ (1-ви
контур и 2-ри контур) и „Златолист“, както
и площите, необходими за осъществяване на
дейността по концесията, съответно за участък
„Потока“ – площ 93 488 кв. м, при граници с
координати на точките от № 1 до № 7 за 1-ви
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контур и от № 1 до № 8 за 2-ри контур, за
участък „Златолист“ – площ 50 514 кв. м, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 6 в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя по право за концесионер „Хидрострой-юг – 97“ – АД, гр. Сандански – титуляр
на удостоверение за търговско откритие № 0103
от 8 октомври 2003 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясък и чакъл в границите
на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясък и чакъл;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитите пясък
и чакъл;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в
сила на концесионния договор; след съгласуване
с министъра на икономиката, енергетиката и
туризма цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния
договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с министъра на
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икономиката, енергетиката и туризма годишният работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор; след
утвърждаване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват нормите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа
или друга документация и информация, която
притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
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5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на положително
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или решение да не се
извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на
подземни богатства от находище „Близнаков
андък“ – участъци „Потока“ (1-ви контур и 2-ри
контур) и „Златолист“, разположено в землището на с. Златолист, община Сандански, област
Благоевград, по реда на Закона за опазване
на околната среда, както и на акт, издаден
по реда на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие и Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2010 г. и бр. 3 от 2011 г.).
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т. ч. в актовете и предписанията на компетентните органи по околна
среда, както и изискванията за опазване на
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с плана за разработка
на находище „Близнаков андък“ – участъци
„Потока“ (1-ви контур и 2-ри контур) и „Злато-
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лист“ – приложение към концесионния договор,
представен от „Хидрострой-юг – 97“ – АД, гр.
Сандански;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на план за
управление на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и представянето на
банковата гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции и
обезпечения за изпълнение на задълженията
по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията е
в размер 1728 лв. и се представя на концедента
до 3 месеца след влизането в сила на решението, но не по-късно от датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното плащане за предходния
период (с ДДС) и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 60 дни от изтичането на съответния
отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за
срока на концесията сума, представляваща 1/25
част от общия размер на паричните средства,
предвидени за опазване на околната среда и за
рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
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8.2.2. за първата година от срока на концесията финансовото обезпечение по т. 8.2.1 се
предоставя на концедента в 30-дневен срок,
считано от датата на съгласуване на проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията финансовото обезпечение по т. 8.2.1 се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор;
8.2.5. страните по концесионния договор
могат да уговорят и друг вид финансово обезпечение съобразно изискването на чл. 63а от
Закона за подземните богатства.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което дължи
ДДС, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1
януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
Методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
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9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 1728 лв.,
определен на базата на 4320 тона пясък и чакъл
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Част от внесеното концесионно плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.5 (без ДДС), се внася в
бюджета на Община Сандански по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Хидростройюг – 97“ – АД, гр. Сандански, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Близнаков андък“, участъци „Потока“ (1-ви контур и 2-ри контур) и
„Златолист“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

Участък „Потока“
1-ви контур
1.

4 467 869.4

8 506 244.9

2.

4 467 866.5

8 506 260.0

3.

4 467 500.0

8 506 370.0

4.

4 467 220.0

8 506 310.0

5.

4 467 195.6

8 506 314.1

6.

4 467 205.9

8 506 292.0

7.

4 467 604.3

8 506 254.8

1.

4 468 540.6

8 506 402.9

2.

4 468 529.0

8 506 504.4

3.

4 468 401.5

8 506 432.5

4.

4 468 314.2

8 506 350.4

5.

4 468 075.4

8 506 408.8

6.

4 468 022.8

8 506 304.6

7.

4 468 118.5

8 506 271.5

8.

4 468 415.0

8 506 297.0

2-ри контур

Участък „Златолист“
1.

4 469 221.9

8 506 221.8

2.

4 469 221.9

8 506 364.4

3.

4 469 099.0

8 506 375.0

4.

4 468 940.0

8 506 340.0

5.

4 468 940.0

8 506 176.0

6.

4 469 128.0

8 506 176.0

Концесионна площ – 144 002 кв. м.

9520
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Република Сърбия относно
безвъзмездно предос тавяне на право на
ползване на софтуерен продукт „Национален
кодификационен инструмент „Булкод“
(Одобрено с Решение № 501 от 7 юли 2011 г. на
Министерския съвет. В сила от 14 юли 2011 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Република Сърбия, наричани по-долу „страни“,
като изхождат от общия стремеж за развитие на добросъседски отношения между двете
държави,
като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в региона,
убедени в необходимостта от укрепване на
сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Министерството на отбраната на Република
България (наричано по-долу „българската страна“) като притежател на интелектуалните права
и собственост на софтуерен продукт „Национален
кодификационен инструмент „Булкод“ (наричан
по-долу „продукта“) предоставя безвъзмездно
на Министерството на отбраната на Република
Сърбия (наричано по-долу „сръбската страна“)
за неограничен срок от време, не-изключително,
не-прехвърляемо и неограничено откъм брой на
потребителите в рамките на Министерството
на отбраната на Република Сърбия право на
ползване на продукта и потребителската документация (съгласно приложение № 1) във връзка
с използването му.
(2) Сръбската страна приема безвъзмездно
предоставеното право на ползване на продукта
при условията на това споразумение.
(3) Правото по ал. 1 не включва каквито и
да било други права, свързани с интелектуалната
собственост върху продукта, документацията,
както и за патенти, търговски марки и „ноухау“, вградени или използвани във връзка с тях.
Член 2
(1) Българската страна извършва за своя
сметка услугите по инсталация и по поддръжка на продукта за период от един месец след
инсталацията.
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(2) При необходимост Министерството на
отбраната на Република България осигурява
безплатно обучение за работа с продукта на
определени от Министерството на отбраната
на Република Сърбия длъжностни лица.
(3) Разходите на българската страна по
организацията на обучението по ал. 2 са за
сметка на сръбската страна.
Член 3
(1) Сръбската страна се задължава да осигури подходяща хардуерна и софтуерна среда,
необходима за нормалното функциониране на
продукта, и при необходимост да осигурява
достъп до него на определени от българската
страна длъжностни лица за извършване на дейностите по инсталация, поддръжка и обучение.
(2) Сръбската страна се задължава, сама или
чрез свои подразделения или други лица, да не:
3.2.1. продава, дава под наем или предоставя чрез други способи право на ползване на
продукта;
3.2.2. използва продукта за цели, различни
от тези, за които е предоставен, както и да
променя негови характеристики, да копира,
разпространява, предава, показва, представя,
размножава или създава собствени производни
произведения (собствени информационни системи или на части от такива системи);
3.2.3. разрешава достъп до продукта на
лица, чиито служебни задължения не изискват
такъв достъп.
(3) Сръбската страна се задължава да осигури лицензиран (легален) софтуер за операционните системи и системи за управление
на бази от данни в съответствие с броя на
потребителите, които ще използват продукта,
съгласно изискванията на производителите на
съответния софтуер.
Член 4
(1) Предаването на продукта се извършва
с констативен протокол, подписан от упълномощени представители на страните.
(2) Констативният протокол обвързва страните относно факта на предаване, получаване
и инсталиране на продукта.
Член 5
Сръбската страна поема задължение използването на продукта и неговата поддръжка
да се извършват в съответствие с правилата,
установени в Ръководството на НАТО по кодификация – АКодП-1, АКодП-2, АКодП-3 и
КодСП и всички техни допълнителни изменения,
публикувани от НАМСА – Агенцията на НАТО
за поддръжка и снабдяване, под ръководството на Групата на националните директори по
кодификация – AC/135.
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Член 6
Ако в хода на използване на продукта се
налага достъп до класифицирана информация
на българската страна, то той се осъществява
в съответствие с българското законодателство
в областта на защитата на класифицираната
информация и Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Република Сърбия за обмен и взаимна защита
на класифицираната информация, подписано
на 14 април 2009 г. в Белград.
Член 7
(1) Българската страна не носи отговорност
за действия или бездействия на сръбската страна, които биха били основание за претенции
на трети страни във връзка с продукта. В тези
случаи всички разходи, свързани с участието в
досъдебни, съдебни или арбитражни производства, включително присъдени суми, се поемат
от сръбската страна.
(2) Всички спорове, свързани с тълкуването и
изпълнението на това споразумение, се разрешават чрез двустранни преговори между страните.
В случай че страните не постигнат съгласие за
доброволно разрешаване на възникналите във
връзка със споразумението спорни въпроси, те
ще се решават по дипломатически път.
Член 8
(1) Страните определят следните свои структури, които да отговарят за изпълнението на
споразумението:
– от името на Министерството на отбраната
на Република България:
Дирекция „Инвестиции в отбраната“;
– от името на Министерството на отбраната
на Република Сърбия:
Дирекция „Стандартизация, кодификация
и метрология“.
(2) При необходимост структурите по ал. 1
могат да реализират посещения и консултации,
свързани с изпълнението на споразумението на
реципрочна основа.
Член 9
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок.
(2) Това споразумение влиза в сила от датата
на подписването му.
Подписано в София на 14 юли 2011 г. в два
еднообразни екземпляра на английски език.
За Министерството
За Министерството
на отбраната
на отбраната
на Република България: на Република Сърбия:
полк. Станимир
подполк. Горан
Георгиев,
Милошевич,
директор на дирекция
аташе по отбраната
„Инвестиции в отбраната“
на Република
Сърбия в
Република България
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Приложение № 1
По смисъла на чл. 1, ал. 1 от това споразумение между Министерството на отбраната
на Република България и Министерството на
отбраната на Република Сърбия относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване
на софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“ страните се
съгласиха, че софтуерен продукт „Национален
кодификационен инструмент „Булкод“ представлява един брой инсталационен CD и съдържа:
1. Инсталационен пакет за „Булкод“ – клиентска част;
2. Инсталационен пакет за „Булкод“ – сървърна част;
3. Инсталационен пакет за „Булкод“ – WEB
интерфейс;
4. Инсталационен пакет за „Булкод“ – схема
на база данни;
5. Ръководство на потребителя на БУЛКОД;
6. Ръководство на администратора на БУЛКОД.
Подписано в София на 14 юли 2011 г. в два
еднообразни екземпляра на английски език.
За Министерството
За Министерството
на отбраната
на отбраната
на Република България: на Република Сърбия:
полк. Станимир
подполк. Горан
Георгиев,
Милошевич,
директор на дирекция
аташе по отбраната
„Инвестиции в отбраната“
на Република
Сърбия в
Република България
9472

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
център по обществено здраве и анализи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи, наричан
по-нататък „центъра“.
(2) Центърът е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на здравеопазването, със седалище
София, бул. Акад. Иван Гешов 15.
(3) Центърът е структура на националната
система за здравеопазването по проблемите
на общественото здраве и осъществяваща
дейности по:
1. опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите;
2. информационното осигуряване на управ
лението на здравеопазването;
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3. провеждане на проучвания, оценки, лабораторни изследвания, експертизи, анализи и
прогнози в областта на опазване на общественото здраве;
4. оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху
индивидуалното, семейното и общественото
здраве;
5. анализи, обосновки и предложения на
проекти и модели за изграждането, организацията и управлението на здравеопазването;
6. разработване, въвеждане и поддържане на
технологии за класификация на диагностични
и лечебни дейности;
7. експертна, консултативна и методическа
помощ на лечебните и здравните заведения;
8. експертна и консултативна помощ на
регионалните здравни инспекции;
9. планиране и провеждане на научна, научно-приложна и учебна дейност.
Чл. 2. Приходите на центъра се формират
и разпределят съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от
Закона за здравето.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Раздел I
Управление
Чл. 3. (1) Центърът се ръководи от директор,
който в дейността си се подпомага от заместник-директори и главен секретар.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от определен
със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.
Чл. 4. (1) Директорът заема длъжността въз
основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса
на труда от министъра на здравеопазването.
Трудовият договор се сключва с министъра на
здравеопазването.
(2) Директор може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, икономика или здравен мениджмънт
и най-малко три години професионален опит в
областта на управлението на здравеопазването.
(3) Директорът:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра, както и връзките
му с други организации;
2. представлява центъра пред трети лица;
3. разпорежда се с бюджетните средства на
центъра, носи отговорност за тяхното управление
и за законосъобразното им разходване;
4. утвърждава система за финансово управление и контрол на центъра;
5. сключва договори в областите на дейност
и управление на центъра;
6. определя вътрешната структура на центъра,
утвърждава длъжностното щатно разписание и
поименното разписание на длъжностите, пра-
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вилника за вътрешния трудов ред, вътрешните
правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на
центъра и издава заповеди при осъществяване
на своите правомощия;
7. създава със заповед изпитвателни и други
центрове на функционален принцип и работни
групи за изпълнение на конкретни задачи;
8. осъществява и други дейности по управление на центъра.
Раздел ІІ
Атестиране
Чл. 5. Директорът на центъра се атестира
на всеки три години.
Чл. 6. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на центъра.
Чл. 7. Атестирането се извършва в срок до 3
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
Чл. 8. (1) Атестирането се провежда от
комисия, назначена от министъра на здравеопазването.
(2) Председателят на комисията уведомява
директора на центъра за деня на атестацията
не по-късно от 5 работни дни преди нейното
провеждане.
Чл. 9. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно
въз основа на обективно установими факти и
обстоятелства.
Чл. 10. Атестирането се извършва по следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват: оценяване на
професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността;
познаване и ползване на нормативните актове
и практическото им прилагане; организацията
и ефективността на документооборота;
2. организация на дейността в центъра,
която включва оценяване на: състоянието на
човешките ресурси и предприети действия по
повишаване квалификацията на служителите; организационни умения, инициативност,
умения за поставяне на цели и анализиране
на резултати; състояние на информационната
инфраструктура; умения по ефективно текущо
поддържане и стопанисване на имуществото;
борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на:
дейността по дирекции и отдели; ефективност
на взаимодействието с контролни органи, държавни органи и неправителствени организации;
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финансовата политика; своевременност, точност
и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването; медийната политика.
Чл. 11. Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в чл. 10,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
Чл. 12. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава директора с нейното съдържание, който
я подписва.
Чл. 13. При несъгласие с получената крайна оценка от атестирането директорът може
да подаде писмено възражение, като посочва
мотивите за своето несъгласие.
Чл. 14. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок
от датата, на която директорът е подписал
атестационната карта.
Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването
се произнася по възражението в десетдневен
срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването
приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до 1 месец от
неговото решение.
(4) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора.
Раздел IIІ
Структура
Чл. 16. Общата численост на персонала в
центъра е 202 щатни бройки.
Чл. 17. (1) Структурата на центъра се утвърждава от директора и е организирана в
дирекции, отдели и сектори.
(2) В центъра функционират 5 дирекции и
3 самостоятелни отдела, както следва:
а) дирекция „Обществено здраве и здравен
риск“;
б) дирекция „Аналитични лабораторни
дейности“;
в) дирекция „Функциониране на здравната
система“;
г) дирекция „Национални здравни данни и
електронно здравеопазване“;
д) дирекция „Класификационни системи“;
е) отдел „Финансово-счетоводен“;
ж) отдел „Административно-стопански“;
з) отдел „Общежитие СДО“.
(3) При необходимост към дирекциите се
създават отдели, а към отделите сектори.
(4) Разпределението на функциите и дейностите между дирекциите, отделите и секторите се
определя във вътрешните правила на центъра.
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Чл. 18. (1) В центъра като съвещателен орган функционира директорски съвет, който се
състои от: директора, заместник-директорите,
главния секретар, директорите на дирекции,
главния счетоводител и юрисконсулт.
(2) Функциите на директорския съвет се
определят във вътрешните правила на центъра.
Чл. 19. В центъра функционира научен съвет, който ръководи научноизследователската и
учебната дейност на центъра в изпълнение на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ
Чл. 20. (1) За осъществяване на дейности
по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите
центърът:
1. провежда анализи и изследване на общественото здраве и качеството на живот чрез
измерване на здравния статус на населението
и отделни негови групи, анализиране и изследване на връзката между общественото здраве и
въздействието на факторите на средата (околна, работна, училищна) и условията на живот
(хранене, стрес и др.);
2. извършва лабораторно-аналитична дейност
в рамките на експертна, експертизна, научноприложна и методична дейност;
3. участва в разработването, съгласуването,
координирането и изпълнението на национални
програми и планове за действие;
4. участва в национални и международни
изследователски и развойни дейности чрез
национални и международни програми, споразумения и договори;
5. представлява държавата в работни групи, мрежи и комисии на Европейския съюз и
международни организации, свързани с опазването на общественото здраве, при възлагане
от министъра на здравеопазването;
6. събира и анализира данни за здравното
състояние на населението с акцент върху лица с
рисково поведение и риск от социална изолация;
7. организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето
и профилактика на болестите (скринингови
изследвания);
8. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност по основните направления от дейността на центъра;
9. осъществява подготовката на лица за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите, за
които е акредитиран; организира и провежда
продължаващо обучение по предмета на дейност на центъра.
(2) Центърът осъществява информационното
осигуряване на управлението на здравеопазването, като:
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1. ръководи, контролира, мониторира и
координира информационната дейност в здравеопазването;
2. разработва, произвежда и разпространява
статистическа информация;
3. осъществява дейности по развитие на
единна здравно-информационна система и
електронно здравеопазване;
4. разработва, внедрява и поддържа системи
за класификация на пациентите и технологии
за отчет и заплащане.
Чл. 21. В изпълнение на функциите по чл. 20,
ал. 1 центърът:
1. идентифицира съществуващи и нововъзникващи рискови фактори;
2. разработва научнообосновани предложения за нива на рисковите за здравето фактори в
околната среда с цел определяне на допустими
норми за опазване на човешкото здраве;
3. извършва оценка на експозицията и здравния риск за населението от въздействието на
биологични, химични и физични вредности в
околна и в работна среда и в храни; изготвя
препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици;
4. мониторира храненето и хранителния
статус на населението, идентифицира рискови
групи и разработва ръководства за организирано хранене на определени групи от населението;
5. разработва, внедрява и валидира съвременни методи за измерване на физични
фактори, за анализ на химичен състав и замърсители на храни и питейни води, козметични
продукти, химикали, генномодифицирани
организми и др.;
6. провежда епидемиологични проучвания,
мониторинг и оценка на факторите на риска
за хроничните незаразни болести; провежда
изследвания на рисковите за здравето фактори
на деца и ученици;
7. извършва дейности по промоция на здравето сред деца, ученици и възрастни;
8. участва в разработването и изпълнението
на национални политики, програми и планове,
насочени към повлияването на рисковите за
здравето фактори и укрепване на общественото здраве, вкл. психично, репродуктивно и
сексуално;
9. участва в разработването на годишния
доклад на министъра на здравеопазването за
състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия;
10. провежда интервенционни мероприятия,
кампании, обучителни семинари, разработва,
издава и разпространява информационни и
методични материали, свързани с общественото здраве;
11. участва в анализирането на здравните
политики и съвременните тенденции в развитието на здравните системи и процесите
на реформиране; провежда оценка на стратегическото и оперативното управление на
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лечебните и здравните заведения, като предлага добри управленски практики, основани
на доказателства;
12. анализира и оценява състоянието и
тенденциите в развитието на ресурсите в здравеопазването;
13. разработва модели, свързани с осигуряване на качеството на медицинската помощ,
безопасността на пациентите и спазването на
техните права;
14. извършва оценка на риска и неблагоприятното влияние на екстремалните климатични
явления и метеорологичните условия върху
общественото здраве и разработва мерки за
преодоляване на психологическите въздействия
от бедствия и аварии;
15. осъществява активно сътрудничество
с европейски и международни институции,
извършва дейности по международни проекти по всички направления от дейността на
центъра, изпълнява координираща роля по
отношение на колабориращите центрове на
Световната здравна организация (СЗО), базирани в центъра;
16. провежда научни изследвания в областта
на общественото здравеопазване и предлага
решения, основани на доказателства;
17. развива академичния си състав в съответствие с приоритетите на съвременната наука
и потребностите на здравната система;
18. планира, организира, координира и осъществява обучението на докторанти, специализанти, медицински и немедицински специалисти
в съответствие с националните и международните
изисквания.
Чл. 22. В изпълнение на функциите по чл. 20,
ал. 2, т. 1 центърът:
1. разработва, унифицира и поддържа медицинската документална система, свързана с
първична регистрация на здравния статус на
населението и извършваните медицински дейности в съответствие с действащата в страната
нормативна уредба;
2. разработва, унифицира и поддържа медико-статистическата документация за ресурсите
и дейността на лечебните заведения в съответствие с нормативните изисквания на Закона за
лечебните заведения съгласувано с Националния
статистически институт;
3. проучва съответствието между информационните потребности на здравеопазването и
информационните решения;
4. осигурява оперативна и годишна медикостатистическа и икономическа информация;
5. анализира здравното състояние на населението, демографските процеси, ресурсите на
лечебните заведения и тяхната дейност;
6. участва в разработването и изпълнението
на Националната здравна стратегия;
7. изгражда и поддържа бази и регистри от
здравни данни;
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8. разработва математически модели и прогнози за демографското и здравното състояние
на населението и здравните дейности;
9. провежда статистически изследвания,
необходими за създаване на национална и европейска статистическа информация в областта
на здравеопазването;
10. изпълнява ангажименти по предоставяне на здравни данни за Световната здравна
организация, Евростат и други международни
организации;
11. оказва методологична и методическа
помощ на структурите на здравеопазването по
отношение на информационното осигуряване
и медицинската документация;
12. осъществява мониторинг на структурите на здравеопазването по отношение на
информационното осигуряване и медицинската
документация;
13. поддържа класификации, номенклатури,
стандарти и методики – самостоятелно или с
предвидените в нормативен акт структури;
14. провежда статистически изследвания,
невключени в Националната статистическа
програма, както и обработва, анализира и
прогнозира статистически данни или други
статистически услуги при възлагане с договор
в областта на здравеопазването.
Чл. 23. В изпълнение на функциите по чл. 20,
ал. 2, т. 2 центърът:
1. сътрудничи с Националния статистически
институт при подготовката и изпълнението
на Националната статистическа програма на
правителството;
2. осигурява съответствие на методологията,
съдържанието и обхвата на статистическите
изследвания с изискванията на Евростат;
3. предоставя нефинансови показатели в
областта на статистиката на здравеопазването на Евростат съгласно Регламент (ЕО)
№ 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент
и на Съвета на Общността относно статистиката на Общността за общественото здраве и
здравословните и безопасни условия на труд
(обн., ОВ, бр. 354 от 2008 г.);
4. участва в осъществяването на статистическата дейност на държавата, като провежда
статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма;
5. отговаря за официалната статистическа
здравна информация в Република България паралелно с Националния статистически институт.
Чл. 24. В изпълнение на функциите по чл. 20,
ал. 2, т. 3 центърът:
1. участва при подготовката на програми
за създаване и реализация на единна здравноинформационна система;
2. организира, координира, поддържа и контролира функционирането на единна здравноинформационна система;
3. организира, координира и контролира създаването на здравно-информационни стандарти;
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4. поддържа, актуализира и публикува здравно-информационни стандарти;
5. определя стандарти и инструменти за
интеграция(класификации, протоколи и интерфейси), както и правилата за комуникация
между системите за здравна информация;
6. въвежда и прилага международни стандарти и норми, произтичащи от решения и
резолюции на институциите на ЕС, международни проекти, конвенции и договори, касаещи
здравеопазването;
7. организира, координира и изпълнява
дейности по развитие на електронното здравеопазване, свързани със здравна информация;
8. организира, координира и контролира
дейността по използване на информационните
бази данни на здравеопазването;
9. разработва и предлага на министъра на
здравеопазването правила за информационно
управление и система за достъп до здравна
информация;
10. подготвя и изпълнява проекти, свързани
с развитието на медицинската информатика и
статистика и обработката на информацията за
нуждите на здравеопазването;
11. съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи;
12. прави оценка на съответствието на информационните продукти, предназначени за
здравеопазването, по отношение на сигурност
на информацията и спазване на здравно информационните стандарти;
13. разработва и прилага програми за сертификация на софтуерни приложения за отчетност
на лечебните заведения;
14. осъществява контрол по функционирането и усъвършенстването на информационната
система за нуждите на управление на здравеопазването;
15. изгражда и поддържа склад за данни в
здравеопазването, даващо възможност за извършване на изследователски анализи за подпомагане вземането на управленски решения;
16. мониторира и оценява процеса на внедряване на електронното здравеопазване и проследява развитието и постиженията на единната
информационна система на здравеопазването.
Чл. 25. В изпълнение на функциите по чл. 20,
ал. 2, т. 4 центърът:
1. разработва и внедрява системи за класификация на пациентите;
2. разработва и внедрява методи за моделиране и остойностяване на медицински дейности
и методики за прилагането им;
3. създава, обработва и поддържа база данни от медико-статистическа и икономическа
информация от лечебните заведения в национален мащаб за целите на моделирането и
остойностяването на медицински дейности;
4. развива и внедрява инструменти и модели за сравнителен анализ на дейността на
лечебните заведения;
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5. обработва информация, получена от
РЗИ, необходима за изчисляване размера на
субсидията, и я предоставя в Министерството
на здравеопазването съгласно условията, реда
и критериите, определени в Методиката за
субсидиране на лечебните заведения;
6. оказва методическа помощ на лечебните
заведения, свързана с отчетността на извършваната дейност, съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения;
7. разработва методики и модели за планиране и управление на ресурсите за лечебните
заведения;
8. разработва, внедрява и поддържа национални стандарти за кодиране;
9. осъществява периодичен мониторинг на
процеса на кодиране в лечебните заведения;
10. разработва и прилага програми за обучение и мониторинг на персонала, отчитащ
дейността на лечебните заведения;
11. разработва, внедрява и поддържа национален стандарт за отчет на икономическа
информация по елементи на разходите, свързана
със здравеопазването;
12. участва в изготвянето на проекти за
отчетни документи и на договори (елементи
на заплащане) с лечебни заведения;
13. създава програми, обучава и оказва
методична помощ на структурите на националната система на здравеопазване в областта на
кодиране на медицинските дейности, методите
за заплащане, технологии и системи за класификация на пациенти;
14. анализира резултатите от процесите на
внедряване на системите за класификация на
пациентите, методите за заплащане, методите
и методиките за моделиране и остойностяване
на медицинските дейности;
15. проучва и анализира международния опит
в областта на функционирането и финансирането
на здравеопазването и съвременни подходи в
управлението и заплащането на медицинските
дейности;
16. разработва и участва в проекти в областта
на системите за класификация на пациентите
и технологии за заплащане.
Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 26. Дейността на центъра се осъществява
по предварително разработен годишен план,
изготвен в съответствие с целите на Националната здравна стратегия, Стратегията за развитие на Националната статистическа система,
Стратегията за електронно здравеопазване и
международни споразумения.
Чл. 27. (1) Директорите на дирекции в срок
до 15 ноември на предходната година правят
предложения до директора за годишния план
за дейността на ръководените от тях структурни звена.
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(2) Годишният план се обсъжда от директорския съвет, одобрява се от директора на центъра
и се съгласува с министъра на здравеопазването в срок до 15 декември на предходната
календарна година.
(3) Годишният план се утвърждава от директора на центъра в срок до 30 декември на
предходната календарна година.
Чл. 28. Изпълнението на годишния план
се отчита тримесечно по структурните звена
на центъра.
Чл. 29. Ежегодно до 31 март директорът
представя на министъра на здравеопазването
годишен доклад за дейността на центъра за
предходната година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Склад за данни“ е тематично ориентирана, интегрирана, времевариантна, неизменчива
съвкупност от данни, подпомагаща вземането
на решения.
2. „Интерфейс“ е съвкупност от унифицирани
апаратни, програмни и конструктивни средства,
необходими за обмен на информация между
различни устройства.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Националния център по опазване на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 32 от 2005 г.; изм.,
бр. 42 от 2005 г.) и Правилника за устройството
и дейността на Националния център по здравна
информация (обн., ДВ, бр. 35 от 2005 г.; изм.,
бр. 57 от 2010 г.).
9537

Министър: Ст. Константинов

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-1919
от 21 юли 2011 г.

за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
организиране и осъществяване на държавен
противопожарен контрол (ДПК) от органите за
пожарна безопасност и защита на населението
(ПБЗН) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).
Чл. 2. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:
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1. организира осъществяването на ДПК на
територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността
на Столичното и областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“
(СУПБЗН/ОУПБЗН) по осъществяването на
ДПК;
3. осъществява ДПК на територията на
цялата страна при извършване на проверки,
разпоредени от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора
на ГДПБЗН – МВР;
4. осъществява ДПК на обектите, строежите
и инвестиционните проекти, водени на отчет
в ГДПБЗН – МВР, на инфраструктурните
строежи, които се изграждат на територията
на две и повече области в страната, както и в
случаите, определени с друг нормативен акт.
(2) Столичното и областните управления
ПБЗН:
1. организират осъществяването на ДПК
на територията на определения им район на
действие;
2. ръководят и контролират дейността на
районните служби „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществяват ДПК на територията на
определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на
ГДПБЗН и началника на СУПБЗН/ОУПБЗН;
4. осъществяват ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на
отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на
територията на две и повече РСПБЗН в района
им на действие;
5. осъществяват ДПК на обекти, строежи
и инвестиционни проекти, водени на отчет в
ГДПБЗН – МВР;
6. изпълняват указанията на ГДПБЗН – МВР
при осъществяване на ДПК.
(3) Районните служби ПБЗН:
1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;
2. организират, ръководят и контролират
дейността на подчинените им участъци „Пожарна безопасност и защита на населението“
(УПБЗН) по осъществяване на ДПК;
3. изпълняват указанията на СУПБЗН/
ОУПБЗН при осъществяване на ДПК.
Чл. 3. Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН,
РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по
чл. 91д, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява
и оценява по методика, утвърдена от главния
секретар на МВР.
Раздел ІІ
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол
Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН – МВР:
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1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи
ДПК на територията на страната;
2. организира изпълнението на заповедите и
разпорежданията на министъра на вътрешните
работи и главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра
на вътрешните работи и главния секретар на
МВР за дейността по осъществяване на ДПК
от органите за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на
проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността
им по осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СУПБЗН/
ОУПБЗН за дейността им по осъществяване
на ДПК;
6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите,
които се водят на отчет в ГДПБЗН – МВР;
7. определя инвестиционните проекти, за
които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН – МВР извън определените
по чл. 2, ал. 1, т. 4;
8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН –
МВР;
9. определя със заповед служители от
ГДПБЗН – МВР, които водят отчетността по
осъществявания ДПК в обектите и строежите
по т. 6.
Чл. 5. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в
определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на директора на
ГДПБЗН – МВР;
3. информира и се отчита пред директора
на ГДПБЗН – МВР за дейността по осъществяване на ДПК;
4. утвърждава график за извършване на
проверки на РСПБЗН за дейността им по
осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии
за извършване на проверки на РСПБЗН за
дейността им по осъществяване на ДПК;
6. определя със заповед списък на обекти,
подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;
7. определя със заповед списък на обекти и
строежи, водени на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН;
8. определя със заповед реда за осъществяване
на ДПК в обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;
9. определя със заповед състава на комисии
за извършване на комплексни проверки на
обектите, които се водят на отчет в СУПБЗН/
ОУПБЗН и ГДПБЗН – МВР;
10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33,
ал. 1, т. 1 се издават от СУПБЗН/ОУПБЗН.
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Чл. 6. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН с
писмена заповед може да възложи временно на
служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга
РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца
в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в
тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. се извършват кампанийни проверки или се
осигуряват значими обществени мероприятия от
местен, регионален или национален характер;
3. длъжността е вакантна.
Чл. 7. Началникът на РСПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в
определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на началника на
СУПБЗН/ОУПБЗН;
3. информира и се отчита пред началника
на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;
4. предлага на началника на СУПБЗН/
ОУПБЗН списък на обектите, подлежащи на
комплексни проверки, и график за тяхното
извършване;
5. определя със заповед териториален и/
или специализиран участък на всеки служител,
осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на
определения район на действие;
6. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване
на контролни проверки на обекти и строежи;
7. утвърждава график за извършване на
тематични проверки на обекти.
Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена
заповед може да възложи на служител от един
участък осъществяването на ДПК в други
участъци за период не по-дълъг от 6 месеца
в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в
тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. изпълнява задължения на дежурен по
служба;
3. се извършват кампанийни проверки или
осигуряват значими обществени мероприятия от
местен, регионален или национален характер;
4. длъжността е вакантна.
Чл. 9. Началникът на УПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в
определения район на действие;
2. осъществява ДПК в определения район
на действие;
3. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на началника на
РСПБЗН;
4. информира и се отчита пред началника
на РСПБЗН за дейността по осъществяване
на ДПК.
Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени въз
основа на сключен договор по чл. 91д, ал. 1
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ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност
на територията на съответния обект.
Чл. 11. За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се
съхранява в съответната РСПБЗН. Досието
съдържа информация и документи, свързани
с пожарната безопасност на обекта, както и
всички издадени административни актове от
органите за ПБЗН.
Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:
1. планове за дейността на СУПБЗН/
ОУПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения
ред в МВР;
2. планове за кампанийни дейности на
СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен
сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други
общественозначими мероприятия – избори,
международни форуми и др.);
3. графици за извършване на комплексни,
контролни и тематични проверки.
Чл. 13. Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК
в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5,
т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН или
съответно началника на ОУПБЗН/СУПБЗН.
Раздел ІІІ
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Чл. 14. (1) Държавният противопожарен
контрол включва:
1. контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране,
строителство и експлоатация на строежи и
обекти;
2. контрол за наличието на разрешение на
търговците по чл. 91е ЗМВР за осъществяваните
от тях дейности и спазването на условията на
издадените разрешения;
3. контрол за наличието на разрешение на
продуктите за пожарогасене по отношение на
тяхната гасителна ефективност и спазването на
условията на издаденото разрешение;
4. контрол за съответствието на влаганите в
строежите и обектите продукти с нормативните
изисквания за пожарна безопасност;
5. контрол за съответствието на земеделската
техника с изискванията за пожарна безопасност;
6. участие в експертни съвети по устройство
на територията (ЕСУТ);
7. участие в държавни приемателни комисии
за разрешаване ползването на строежи.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1
органите за ПБЗН:
1. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата и нормите за пожарна
безопасност на ръководители на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
2. прилагат административнонаказателни и
принудителни административни мерки;
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3. издават становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите
за пожарна безопасност;
4. дават становища за съответствието на
разглежданите инвестиционни проекти от ЕСУТ
с правилата и нормите за пожарна безопасност
и становища за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност на строежите при участие
в държавни приемателни комисии;
5. издават сертификати и други документи,
удостоверяващи съответствието на обектите с
правилата и нормите за пожарна безопасност;
6. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за
нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност;
7. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване
на пожарната безопасност при организиране
на мероприятия и извършване на дейности, с
които временно се променя нивото на пожарната опасност.
Чл. 15. За осъществяване на дейността по
чл. 14, ал. 1, т. 1 – 5 органите за ПБЗН извършват следните проверки:
1. комплексни;
2. контролни;
3. тематични;
4. сертификационни и други проверки за
издаване на удостоверителни документи;
5. на дейността на търговците по чл. 91е
ЗМВР;
6. за съответствието на земеделската техника
с изискванията за пожарна безопасност;
7. по сигнали, свързани с нарушения на
правилата и нормите за пожарна безопасност.
Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация за установяване
съответствието им с правилата и нормите за
пожарна безопасност най-малко веднъж на 4
години.
(2) Резултатите от комплексните проверки
се отразяват в протокол (приложение № 1).
(3) Проверките по ал. 1 се ръководят от
служител от категория „Г“ или по-висока.
(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по
следните показатели:
1. обекти с категория по пожарна опасност
„Ф5А“ и „Ф5Б“ с разгъната застроена площ
над 1000 кв.м;
2. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.1“ с категория по пожарна
опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ
над 3500 кв.м или с едновременно пребиваващ
персонал над 100 човека;
3. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.2“ с категория по пожарна
опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ
над 5000 кв.м;
4. обекти с категория по пожарна опасност
„Ф5Г“ с разгъната застроена площ над 10 000
кв.м и с едновременно пребиваване на персонал
над 50 човека;
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5. културно-просветни обекти (театри, опери,
кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни
зали с възможност за едновременно пребиваване
на повече от 400 човека;
6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с
над 200 легла;
7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване
на повече от 200 човека;
8. обекти, разположени в подземните етажи
на сградите, с възможност за едновременно
пребиваване на повече от 100 човека;
9. обекти в областта на търговията с обща
разгъната застроена площ над 2500 кв. м;
10. социални и лечебни заведения (болници,
санаториуми, интернати, старчески домове,
домове за сираци и душевно болни и други
подобни) с над 200 легла;
11. учебни заведения с над 300 едновременно
обучаващи се и детски заведения с пребиваване
на повече от 50 деца;
12. сгради с височина над 28 м (с изключение
на подклас Ф1.3), както и сгради от класове
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната
застроена площ над 10 000 кв.м, включително
площта на подземните етажи;
13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, съдебната
власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на
централно и областно ниво и сградите на
националните медии.
(5) В списъка по чл. 5, т. 6 освен обектите по
ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти
по предложение на началника на РСПБЗН.
(6) Определянето на броя на пребиваващите
хора в обектите се извършва съгласно чл. 36
от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите
по чл. 16, ал. 4 и 5 се извършват най-малко
веднъж в годината.
(2) На обекти с възможност за едновременно
пребиваване на 20 и повече човека, с изключение на тези по ал. 1, контролни проверки се
извършват най-малко веднъж на три години.
(3) Контролни проверки на обектите и
строежите се извършват за съответствието им
с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, включително изпълнението
на мероприятията, предписани при предходни
проверки.
(4) Резултатите от извършените контролни
проверки се отразяват в констативен протокол
съгласно приложение № 2, при условие че
липсват обстоятелства, налагащи издаването
на други административни актове.
Чл. 18. Тематични проверки се извършват:
1. по отделни кампанийни дейности (есеннозимен сезон, жътвена кампания, чествания на
националния и официалните празници и други
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общественозначими мероприятия – избори,
международни форуми), на характерни групи
обекти и строежи по решение на министъра на
вътрешните работи, главния секретар на МВР,
директора на ГДПБЗН, началника на СУПБЗН/
ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН;
2. на обектите с възможност за едновременно пребиваване на по-малко от 20 човека, с
изключение на тези по чл. 16, ал. 4 и 5 – наймалко един път на четири години.
Чл. 19. Контролът за съответствието на
влаганите в строежите и обектите продукти
включва проверка на документите, удостоверяващи изпълнението на изисквания за пожарна
безопасност, както следва:
1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на
огън и дим и за предотвратяване на експлозии:
а) декларация за съответствие, СЕ маркировка за съответствие и указания за прилагане
на български език – за строителни продукти,
за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на
Европейския съюз) или за които има издадено
европейско техническо одобрение (ЕТО);
б) декларация за съответствие, становище
за допустимост и указания за прилагане на
български език – за строителни продукти, за
които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадено ЕТО;
2. за класификацията по реакция на огън
на строителни продукти, с изключение на тези
по т. 1:
а) декларация за съответствие, СЕ маркировка с посочен клас по реакция на огън и
указания за прилагане на български език – за
строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има
издадено ЕТО;
б) декларация за съответствие, издадена
въз основа на протокол за класификация – за
строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или
издадено ЕТО.
Чл. 20. Главна дирекция „ПБЗН“ може да
извършва контролно изпитване на строителните
продукти за съответствието им с нормативните
изисквания за пожарна безопасност.
Чл. 21. За изпълнение на правилата и
нормите за пожарна безопасност в строежите
органите за ПБЗН вписват в заповедните книги
по чл. 170, ал. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) предписания, които се отразяват в дневник (приложение № 3), а копие
от предписанието се съхранява в РСПБЗН.
Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи
ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).
Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено
разпореждане или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна
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безопасност в процеса на експлоатация на
обектите органите за ПБЗН, осъществяващи
ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).
(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при
проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят
актовете за установяване на административни
нарушения по реда на чл. 238, ал. 2, т. 3 ЗУТ
(приложение № 5).
(3) Когато актът не може да бъде връчен
лично на нарушителя, актосъставителят изпраща
покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение
(приложение № 6) се изпраща с препоръчано
писмо с обратна разписка, чрез електронна
поща или факс.
Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт за
установяване на административно нарушение
се издава наказателно постановление (приложение № 7).
(2) Наказателните постановления се издават от директора и заместник-директорите
на ГДПБЗН – МВР, началника на СУПБЗН/
ОУПБЗН, зам.-началника на СУПБЗН и от
началника на РСПБЗН.
(3) Административнонаказващите органи
по ал. 2 предприемат действия за привеждане
в изпълнение на влезлите в сила наказателни
постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1
от Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН).
(4) Производството по установяване на
административните нарушения, налагане и
изпълнение на административните наказания
се осъществява по реда на ЗАНН.
(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни
постановления се завеждат в актова книга
(приложение № 8).
(6) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и
наказателните постановления по ал. 1 се изпращат в ГДПБЗН.
Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности,
които създават опасност от възникване на
пожари и производствени аварии, както и за
отстраняване на вредните последици от тях се
налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):
1. спиране на строителството, въвеждането в
експлоатация и използването на обекти, водени
на отчет в ГДПБЗН – МВР;
2. спиране на строителството, въвеждането в
експлоатация и използването на обекти извън
посочените в т. 1;
3. спиране на използването на инсталации,
уреди и съоръжения с ограничено действие.
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(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва със
съставяне на акт за установяване на нарушение
на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН,
осъществяващи ДПК.
(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2
се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).
(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:
1. по ал. 1, т. 1 – от директора или заместник-директорите на ГДПБЗН;
2. по ал. 1, т. 2 – от началниците на СУПБЗН/
ОУПБЗН;
3. по ал. 1, т. 3 – от началниците на РСПБЗН.
(5) Съставените актове за установяване на
нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се
завеждат в актова книга (приложение № 11).
(6) Принудителните административни мерки
се обявяват чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат
(приложение № 13).
(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ
органът, осъществяващ ДПК, може да иска
съдействие от органите на полицията, други
държавни органи и от общините.
(8) При наличие на фактическа невъзможност за изпълнение на ПАМ чрез поставяне на
лепенка с печат това обстоятелство се отразява
в протокол (приложение № 14). В този случай
на ПАМ се изпълнява от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за
налагане на ПАМ.
(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел
осъществяване на дейности за отстраняване
на нарушенията, послужили като фактическо
основание за налагането на ПАМ, се разрешава,
след като собственикът/ползвателят на обекта
е отправил писмено искане до органа, издал
заповедта за налагане на ПАМ. След получаване
на разрешение териториалният орган за ПБЗН
премахва поставената лепенка, като съставя
протокол (приложение № 15).
(10) За осигуряване краткотраен достъп в
обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката
се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след
приключване на дейностите териториалният
орган по ДПК отново поставя лепенка, като
изготвя протокола по ал. 6.
(11) Отмяната на ПАМ се извършва от
органа, който я е наложил, чрез издаване на
заповед (приложение № 16).
(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен
акт (приложение № 17).
(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи
на незабавно изпълнение, освен ако съдът не
постанови друго.
(14) Оспорването на заповедта за налагане
на ПАМ се извършва по реда на АПК.
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Чл. 26. При установяване на нарушения на
правилата и нормите за пожарна безопасност,
при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.
Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН, заместник-директорите на ГДПБЗН, началниците на
СУПБЗН/ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН
изпращат уведомителни писма (приложение
№ 18) до държавни органи, организации и
юридически лица за нарушения на правилата
и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена
не са отстранили нарушенията след прилагане
на съответните административни мерки.
(2) Директорът на ГДПБЗН, заместникдиректорите на ГДПБЗН и началниците на
СУПБЗН/ОУПБЗН изпращат уведомителни
писма (приложение № 19) до органите за национален строителен контрол за констатирани
нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност при оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и издаването на
строителни книжа.
(3) Директорът на ГДПБЗН, заместникдиректорите на ГДПБЗН, началниците на
СУПБЗН/ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН
изпращат уведомителни писма (приложение
№ 20) до държавни органи, организации, юридически лица и граждани при констатиране на
несъответствия в обектите в експлоатация със
строително-техническите правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
(4) Копие от писмата по ал. 2, издадени от
началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, се изпраща
в ГДПБЗН.
Чл. 28. При упражняване на правомощията
си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК,
могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения,
свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.
Чл. 29. При упражняване на правомощията
си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК,
могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни
и взривоопасни професии и дейности.
Чл. 30. (1) Дейността на органите за ПБЗН,
осъществяващи ДПК, се отчита:
1. ежедневно – чрез попълване на дневник
(приложение № 21);
2. месечно – чрез изготвяне на информация
(приложение № 22);
3. шестмесечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 23).
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН – МВР до 5-о число на месеца,
следващ отчетния период.
(3) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат
в дневник (приложение № 24). Отчитането на
изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва ежемесечно.
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Чл. 31. Органите за ПБЗН, осъществяващи
ДПК, водят на отчет в дневника по чл. 21
всички строежи, за които е постъпило искане
за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1
и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.
Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени въз
основа на сключен договор по чл. 91д ЗМВР,
осъществяват ДПК в обектите по реда на тази
наредба.
Раздел IV
Ред за извършване на проверки и издаване
на удостоверителни документи за пожарна
безопасност по искане на заинтересовани лица
Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани
лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК,
издават следните удостоверителни документи:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за
пожарна безопасност (приложение № 25);
2. становища за съответствие с изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на
строежите (приложение № 26);
3. становища за съответствие с изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и
други документи, когато това е предвидено в
нормативен акт (приложение № 26);
4. протоколи за извършена проверка на
състоянието на пожарната безопасност на
земеделска техника за допускане до участие в
жътвената кампания (приложение № 27);
5. сертификати за съответствие на обектите
с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 28).
(2) За издаването на документи по ал. 1
се събират държавни такси съгласно Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси, приета с ПМС
№ 53 от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).
Чл. 34. (1) Документите по чл. 33, ал. 1,
т. 1 – 4 се издават след подаване на писмено
искане от заинтересованото или упълномощеното от него лице.
(2) За обектите, строежите и инвестиционните
проекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР, на
инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области
в страната, както и в случаите, определени с
друг нормативен акт, искането за становище/
протокол се подава до директора на ГДПБЗН.
(3) За обектите, строежите и инвестиционните
проекти, водени на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН,
както и на инфраструктурните строежи, които
се изграждат на територията на две и повече
РСПБЗН в района им на действие, искането за
становище/протокол се подава до началниците
на СУПБЗН/ОУПБЗН.
(4) За всички случаи, извън посочените в
ал. 2 и 3, искането за становище/протокол се
подава до началниците на РСПБЗН.
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(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава
след подаване на писмено искане от заинтересованото или упълномощеното от него лице
до директора на ГДПБЗН – за обекти по чл. 2,
ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи – до
началника на СУПБЗН/ОУПБЗН.
(6) Искането съдържа данни за име/наименование на заинтересованото физическо или
юридическо лице, единен идентификационен
код, седалище, адрес на управление и адрес за
кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен
да посочи в искането телефон, факс или адрес
за електронна поща.
Чл. 35. (1) Към искането по чл. 33, ал. 1 се
прилагат следните документи:
1. когато искането се подава от упълномощено лице – пълномощно с нотариална заверка
на подписа;
2. документ за внесена държавна такса.
(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1,
т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително
се прилагат:
1. виза за проектиране (копие);
2. проектни материали по съответните части.
(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1,
т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително
се прилагат копия от:
1. разрешение за строеж;
2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6
ЗУТ или констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (част, етап
от него) – приложение № 15 към чл. 7, ал. 3,
т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1,
т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително
се прилага копие на разрешение за ползване
или удостоверение за търпимост.
(5) За издаване на протокол по чл. 33, ал. 1,
т. 4 освен документите по ал. 1 допълнително
се прилага копие на документ, удостоверяващ,
че съответната земеделска техника е преминала
годишен технически преглед, когато се изисква
съгласно Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника.
(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1,
т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително
се прилага копие на разрешение за ползване
или удостоверение за търпимост.
(7) Копията на документите по ал. 1 – 6 се
подават заверени с подпис и печат за вярност.
Чл. 36. (1) Органите по чл. 34 определят
реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване
на съответния акт.
(2) Когато при проверката се установят нередовности, заявителят се уведомява по реда на
чл. 30 АПК за отстраняването им в тридневен
срок от съобщението за това с указание, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
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(3) Срокът за произнасяне по искането по
чл. 33, ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Ако производството е прекратено, лицето по чл. 34, ал. 1 може да отправи ново
искане по реда на чл. 34, за което се заплаща
държавна такса.
Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи
ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на
строително-техническа, технологична и друга
документация.
Чл. 38. (1) При установяване на съответствие
с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност документите по чл. 33, ал. 1,
т. 1 – 3 се издават от директора на ГДПБЗН,
началника на ОУПБЗН/СУПБЗН и началника
на РСПБЗН съобразно компетентността.
(2) При установяване на несъответствие с
изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:
1. решение за отказ (приложение № 29), в
което се описват несъответствията на проекта
с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
2. решение за отказ (приложение № 30), в
което се описват несъответствията на обекта/
строежа с нормативните изисквания за пожарна
безопасност.
(3) Становищата и решенията за отказ по
ал. 1 и 2 се съобщават на заинтересованото
лице в тридневен срок след издаването им по
реда на чл. 61 АПК.
Чл. 39. Протоколите по чл. 33, ал. 1, т. 4
се издават от органите за ПБЗН, извършващи
проверката, и съдържат заключение за пожарообезопасеността на земеделската техника за
допускане/недопускане до участие в жътвената
кампания.
Чл. 40. (1) За издаване на сертификат по
чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват сертификационна проверка и съставят протокол (приложение № 31).
(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:
1. строителните книжа, правилата и нормите
за пожарна безопасност, валидни към момента
на въвеждане в експлоатация;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи
към момента на извършване на проверката.
(3) Въз основа на резултатите от проверката
с протокола се оценява съответствието или
несъответствието на обекта с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност,
както следва:
1. обектът съответства на изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите
за пожарна безопасност и са създадени условия
за тяхното спазване;
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2. обектът не съответства на изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е несъответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност или не са
създадени условия за спазването им.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3,
т. 2 се издава решение за отказ за издаване
на сертификат за съответствие с изискванията
за пожарна безопасност (приложение № 32).
Чл. 41. (1) Сертификатът за съответствие
с изискванията за пожарна безопасност или
решението за отказ за издаване на сертификат
за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от
директора на ГДПБЗН, а за останалите случаи – от началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН.
(2) Срокът на валидност на сертификата е
три години.
(3) Сертификатът или решението за отказ
за издаване на сертификат се съобщават на
заинтересованото лице в тридневен срок след
издаването им по реда на чл. 61 АПК.
(4) Отказът за издаване на сертификат може
да се оспорва по реда на АПК.
Чл. 42. При констатиране на изменения в
условията, при които е издаден сертификатът,
водещи до несъответствия с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност,
срокът на действие на сертификата се прекратява
с решение на органа по чл. 38, ал. 1, за което
се уведомяват притежателят на сертификата и
заинтересованите лица.
Раздел V
Ред за извършване на проверки по сигнали и
предложения
Чл. 43. (1) Разглеждането и решаването на
сигнали по смисъла на чл. 107, ал. 4 АПК се
извършва в срока по чл. 121 АПК.
(2) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се
извършва в срока по чл. 118 АПК.
(3) Решенията по ал. 1 и 2 се съобщават
на подателя в седемдневен срок от постановяването им.
Чл. 44. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по
чл. 91б, ал. 2 ЗМВР се отправя писмена молба
от началника на РСПБЗН до председателя на
съответния районен съд, за което се уведомява
подателят на сигнала.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-489
от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен
противопожарен контрол (ДВ, бр. 36 от 2007 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 16, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................2011 г.
ДО
___________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
___________________________________________
(наименование на обекта)
ул. _ ______________________________________
гр. (с.)_____________________________________
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91б, АЛ. 1, Т. 1 ЗМВР
на

гр. (с.) ____________________________________________
(наименование на обекта)
адрес _______________________________________________________________________________________________
(изписва се точният адрес)
____________________________________________________________________________________________________
Днес, ___________ 20

г.,

________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
____________________________________________________________________________________________________
служител от _________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка на …….. 20___ г. с участието на:
1. __________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ___________________________________________________________, гр. (с.) ______________________
(структурно звено за ПБЗН)
2.___________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ________________________________________________, гр. (с.) ________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. __________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2.___________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3.___________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: _________________________________________________________________________
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение, клас на функционална
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: _______________________________________________
(описва се организацията за осигуряване на ПБ
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____________________________________________________________________________________________________
и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
3. Създадени условия за евакуация:____________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта
____________________________________________________________________________________________________
с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Създадени условия за пожарогасене:_________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта
____________________________________________________________________________________________________
с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
5. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации: ________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
6. Технологичен процес и оборудване:__________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
7. Състояние на строителните конструкции и елементи:_________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Вътрешна планировка:_____________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
9. Генерален план и състояние на територията на обекта:________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения:_____________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
____________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации_________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние
____________________________________________________________________________________________________
на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
12. Изпълнение на предписани мероприятия от предходния протокол за извършена комплексна проверка:__
____________________________________________________________________________________________________
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
____________________________________________________________________________________________________
13. Предприети мерки за неизпълнение на предписани мероприятия от предходни проверки, както и
нарушения, установени при настоящата комплексна проверка:___________________________________________
(описват се предприетите мерки за
____________________________________________________________________________________________________
административна принуда)
Констатираните нормативни несъответствия със строително-техническтите изисквания за пожарна
безопасност, отразени в т............................. от настоящия протокол, е задължително да бъдат отстранени
при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
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За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 91б, ал. 1, т. 3 ЗМВР
РА З П О Р Е Ж Д А М :
№ по
ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или
собственика на обекта за изпълнение и един за съответното структурно звено за ПБЗН. Протоколът може
да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ______________________
____________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен
съд – __________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност
по чл. 273 ЗМВР.
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА :
1. ______________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. ______________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА :
1. ______________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. ______________________________________________________________
(трите имена,подпис и длъжност)
3. ______________________________________________________________
(трите имена,подпис и длъжност)
ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА :
__________________________________________________________
(трите имена, подпис, длъжност и печат)
ДАТА. _________ 20 ______ г.
Вх. № _________________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта )
Забележки: 1. За изготвянето и разпечатването на протокола може да бъде използвана компютърна конфигурация
при спазване на определената по-горе форма.
2. В констативната част на протокола задължително се описват констатираното от сравнението на
фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания за ПБ, както и нарушенията, които са
констатирани при направеното сравнение.
3. Сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия се определят съобразно техния характер.
Приложение № 2
към чл. 17, ал. 4
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
К О Н С ТАТ И В Е Н

П Р ОТО К О Л

№ ........../......20... г.
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91б, АЛ. 1, Т. 1 ЗМВР
Днес, _______ 20______ г., подписаният ____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
________________________________________________________________________________________________
служител от _____________________________________________________ ,гр._______________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на_______________________ 20_____ г.
проверка на основание чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: _____________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
___________________________________________________________________________________________________
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Проверени бяха:
1. Организацията на пожарната безопасност в обекта: _________________________________________________
(кратко описание на създадената организация за
___________________________________________________________________________________________________
осигуряване на пожарната безопасност и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
2. Създадени условия за евакуация:___________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за успешна евакуация в съответствие
___________________________________________________________________________________________________
с изискванията за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Създадени условия за пожарогасене:________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за пожарогасене – пожаротехнически
___________________________________________________________________________________________________
средства за първоначално гасене, вътрешно и външно противопожарно водоснабдяване)
___________________________________________________________________________________________________
4. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации:________________________________________________
(кратко описание на състоянието
___________________________________________________________________________________________________
на наличните системи за пожароизвестяване и пожарогасене в съответствие с изискванията за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________
5. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения:_____________________________________________
(кратко описание на състоянието на ел. инсталациите
___________________________________________________________________________________________________
в съответствие с изискванията за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________
6. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации_________________________________________
(кратко описание на състоянието на
___________________________________________________________________________________________________
отоплителните и вентилационните инсталации в съответствие с изискванията за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.
ДАТА: ..............20.....г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: ______________________________
(трите имена и подпис)
Забележка. За изготвянето и разпечатването на констативния протокол може да бъде използвана компютърна
конфигурация при спазване на определената по-горе форма.

Приложение № 3
към чл. 21
ДНЕВНИК
ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ
ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ В ................................................
(структурно звено за ПБЗН)
№
по
ред

Наименование
и адрес
на
строежа

Становище по
чл. 33,
ал. 1,
т. 1
да/не,
от кого,
рег. №
от дата

Инвеститор

Проектант

Стро- Извърше- КонстатиПредПостъител
на прорани наруписани
пило
верка на
шения на меропри- уведомстроежа, правилата и
ятия
ление по
дата и от нормите за
реда на
кого
ПБ
чл. 158,
ал. 2 ЗУТ

З
А
Б
Е
Л
Е
Ж
К
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Приложение № 4
към чл. 22
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ДО
				
(име, фамилия, длъжност)
					
(наименование на обекта)
ул. 						
гр. (с.) 					
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № .....
Днес,

______ 20 ____ г., подписаният ____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
служител от ____________________________________________________, гр. ______________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящото разпореждане във връзка с извършена на ______ 20 __ г. проверка на основание
чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: ___________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
___________________________________________________________________________________________________
При проверката се констатира следното: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(описват се констатираните несъответствия с изискванията за пожарна безопасност)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност на основание чл. 91б, ал. 1,
т. 3 ЗМВР
РА З П О Р Е Ж Д А М :
№ по
ред

Описание на мероприятията, нормативно основание

Срок за изпълнение

Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя
или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния
противопожарен контрол.
Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган _______________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред
Административен съд – гр.
, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност
по чл. 273 ЗМВР.
СЪСТАВИТЕЛ: ____________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПОЛУЧАТЕЛ:_____________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: _______ 20 ____ г.
Вх. №___________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)
Забележка. За изготвянето и разпечатването на разпореждане може да бъде използвана компютърна конфигурация
при спазване на определената по-горе форма.
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Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1 и 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Сериен №__________________
А К Т

№ _____________

за установяване на административно нарушение
Днес, __________________ 20_____ г., подписаният ____________________________________________________ ,
(име, презиме и фамилия)
___________________________________________________________________________________________________
на длъжност ________________________________________________________ при __________________________,
(посочва се заеманата длъжност)
(структурно звено за ПБЗН)
в присъствието на свидетелите: 1. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец;
____________________________________________________________________ ЕГН: ________________________ ;
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)
2. _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ ЕГН: __________________________________________ ,
съставих настоящия акт против ______________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)
ЕГН: _____________________________________________, ЕИК __________________________________________
Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. _______________________________________________________
№ ____ в гр. (с.) _____________, на длъжност _________________________________________________________
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
затова, че: 1. На_____________________________ 20_____________г. в гр. (с.) ____________________________ ,
ул. ____________________________________________________________, №________________________________ ,
___________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)
___________________________________________________________________________________________________
2. На _________________________ 20______ г. в гр. (с.) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. На _________________________ 20______ г. в гр. (с.) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
с което е нарушил: По т. 1: _________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
По т. 2: ____________________________________________________________________________________________
По т. 3: ____________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди ___________________________________________________
(посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)
___________________________________________________________________________________________________
Иззех като доказателства ____________________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)
___________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _______________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ________________________________ НАРУШИТЕЛ: _______________________________
(подпис)
(подпис)
СВИДЕТЕЛИ: 1. ________________________________
(подпис)
2. ________________________________
_________________________________________
(подпис)
(дата на подписване на акта от нарушителя)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точен адрес на свидетеля по лична карта)
____________________________
____________________________
(дата)
(подпис)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

РАЗПИСКА
Подписаният ______________________________________________________________________________________ ,
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и
възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
____________________________________
(дата на получаване на препис от акта)

ПОДПИС: ___________________________

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. № .......
.......................................... 2011 г.

ДО
					
(трите имена на лицето)
ул. 						
(адрес на лицето)
гр. (с.) 					
П О КАНА

На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 23, ал. 3 от
Наредба № Iз-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и във
връзка с извършеното от Вас административно нарушение, моля да се явите на _____20__г. в______часа в ___
___________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
ет. _______, стая № ________, при ____________________________________________________________________
(посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)
________________________________________________________________________________________________
При явяването си носете следните документи:
1. Лична карта.
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше
отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ,
УСТАНОВИЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:
___________________________________
(трите имена, подпис)
Дата:____________20___ г.
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Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата.
2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:
– процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване на
административно нарушение;
– времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.
3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка
трябва да съдържа оригинал на известието – обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на
нарушителя, както и екземпляр от самата покана.
4. За изготвянето и разпечатването на поканата може да бъде използвана компютърна конфигурация
при спазване на определената по-горе форма.

Приложение № 7
към чл. 24, ал. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .............................. / .................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният.............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността
............................................................................................................................................................................................. ,
на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № ..........от............20.....г., съставен от ...
..............................................................................................................................................................................................
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност ...................................................... в ............................................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)
(структурно звено за ПБЗН)
против ................................................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК ..................................................................................................................................... ,
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ....................................................................................................... ,
представлявано от ............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
............................................................................................................................................,
установих, че:
На ..................................20 ... г. в гр. .............................................................................................................................. ,
..............................................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на
..............................................................................................................................................................................................
пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ,
с което виновно е нарушил чл. ......................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
.................................................................................................................................................................................................
Нарушението е за ..................................................................................................................................................... път.
..............................................................................................................................................................................................
(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:
..............................................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. ...........
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..............................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция:
глоба/имуществена санкция)
от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на .................................................................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН ................................................, ЕИК ..................................................................................................................... ,
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ,
представлявано от ........................................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/ имуществена санкция в размер на ...................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
.................................................................................................................................................................................... лева,
на основание чл. ...............................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
..............................................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
..............................................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
..............................................................................................................................................................................................
на основание чл. ...............................................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: ...........................................................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавното предприятие, кооперация или
..............................................................................................................................................................................................
друга обществена организация)
в размер на .................................................................................................................................................................. лв.
Настоящето постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му
пред Районен съд – гр. ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ,
(съд по местоизвършване на нарушението)
чрез ......................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път
наложената глоба/ имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на
наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
..............................................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/ имуществена санкция, ще се
приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
.................................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
РАЗПИСКА
Днес .................................. г. ......,
............................................................................................ с ЕГН ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ................................... на ............................... в качеството си на ..........................................................
............................................................................................................................................................................................. ,
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН ...................................................................., ЕИК ................................................................................................... ,
получих екземпляр от ..................................................................................................................................................... ,
издаден от ................................................................................., на длъжност ...............................................................
...................................................................................................... в ....................................................................................
При получаване на ...........................................................................................................................................................
от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.
ВРЪЧИЛ: ...................................................
(трите имена, длъжност, подпис)

ПОЛУЧИЛ: ...................................................
(подпис)
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БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .....
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ........... г., лицето ....................................
1 .................................................................
.............................................................................
......................................................................
(трите имена и ЕГН)
(трите имена)
............................................................................
адрес: ..........................................................
в качеството му на .........................................
подпис: ......................................................
на .......................................................................
2. ................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
(трите имена)
отказа да получи екземпляр от
адрес: .........................................................
настоящото наказателно постановление.
подпис: ......................................................
ВРЪЧИЛ: ................................................
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ..............................................
Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият
му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на
отбелязването.

Приложение № 8
към чл. 24, ал. 5

К Н И ГА
за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления
в ................................................................. гр. ......................................
№ Дата Дата
по на зана
ред вежд. съст.
на
на
акта акта

1

2

3

Собствено,
бащино
и фамилно
име на
актосъставителя
4

СобМе- Длъж- Кой
Дата
Размер
Дата
Дата
Рествено, стоност
нор- на из- на нало- на връч- на позултат
бащино рабомати- дадено жената
ване на
дав.
от оби фата
вен
накаглоба
НП или жалбата жалв.
милно
акт е
зат.
клеймо
срещу
на НП
име на
нару- постан.
на преНП
нарушен
пор.
шителя
писмо
5

6

7

8

9

10

11

12

Забележки

13

14

Приложение № 9
към чл. 25, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
СЕРИЕН № ____________________
АКТ №
за установяване на нарушения на правилата и нормите за
пожарна безопасност
Днес, ____________ 20________ г., подписаният ________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________________________________ на длъжност __________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ______________________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. _____________________________________________________________________________ , в присъствието на
свидетелите:________________________________________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена и ЕГН)
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2. _________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена и ЕГН)
съставих настоящия акт против ......................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице)
ЕГН: ..........................................., адрес ............................................................. гр./с.__________________________ ,
на длъжност _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
с който установих следното:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна безопасност)
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
с което са нарушени: _______________________________________________________________________________
(описват се законовите разпоредби, които са нарушени)
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР.
___________________________________________________________________________________________________
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 268 ЗМВР)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _______________________
___________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: __________________________
НАРУШИТЕЛ: ______________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
(трите имена и подпис)
СВИДЕТЕЛИ:
1. ________________________________________
___________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
(дата на запознаване и подписване на акта от
		
нарушителя)
2. ________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точен адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.
.......................................................................
(дата на получаване на екземпляр от акта)

ПОДПИС: _______________________________

Приложение № 10
към чл. 25, ал. 3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
З А П О В Е Д № ____________________
за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 268 ЗМВР
гр._____________ 20 ___ г.
Подписаният _______________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
________________________________________________ на длъжност _______________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
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при _____________________________________________ гр. _____________________________________________ ,
като взех предвид, че________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия на актосъставителя)
____________________________________ на длъжност __________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ___________________ е съставил акт № ____ от ___ 20 ___г.,
(структурно звено за ПБЗН)
с който действително е установил, че в ______________________________________________________________
(посочва се наименованието и адресът на обекта)
___________________________________________________________________________________________________
са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:
__________________________________________________________________________________________________ ,
(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
С което са нарушени: _______________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и чл. 268 ЗМВР
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се ______________________________________________________________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
__________________________________________________________________________________________________ ,
считано от __________________ 20 _____________ г. чрез поставяне на лепенка с печат ......................................
..............................................................................................................................................................................................
(посочва се мястото на поставяне на лепенката)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган______________________________________________________ чрез административния орган, който я е
(посочва се по-горестоящият административен орган)
издал, в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административен
съд – гр. __________________________ , в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ________________________________
(трите имена, подпис и печат)
РАЗПИСКА
Подписаният
на длъжност
получих препис от заповед №
от _____ 20___ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР.
ПОДПИС:
(дата на получаване на заповедта)
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното
лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо
с обратна разписка.
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Приложение № 11
към чл. 25, ал. 5

К Н И ГА
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................... гр. ................................................
№
Дата
по на заред вежд.
на
акта
(проток.)

1

2

Дата
на
съст.
на
акта

3

Собстве- В какво се Обект, Вид на Издадена Прото- Заповед ИзпълЗабено, баизразяват в кой- мярката, заповед кол за за отмя- нителен лежки
щино и
нарушето е
която се
№ за
изпълна №
акт № за
фамилно нията на връчен прилага
ПАМ
нение- на ПАМ отмяна
име на
нормативто №
на ПАМ
актосъс- ните изиставителя квания за
пожарна
безопасност
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приложение № 12
към чл. 25, ал. 6
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
П Р О Т О К О Л № __________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
Днес __________ 20 ___ г., подписаният ______________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
_________________ на длъжност _____________________________________________________________________
приведох в изпълнение заповед № _________ /_______ 20_______ г. за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 268 ЗМВР, издадена от началника на_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
като _______________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на
дейността, поставих печат)
на ________________________________________ и уведомих _____________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
___________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при
възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали,
уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.
ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
________________________________________
		
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
(трите имена, длъжност)
Дата
20
г.
		
ПОДПИС:_______________
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на
длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка.
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Приложение № 13
към чл. 25, ал. 6
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
ГР.

ЗА НАЛАГАНЕ НА
ЗАПОВЕД №
/
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 268 ЗМВР

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

ДАТА:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

ПЕЧАТ:

За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност по чл. 277 от
Наказателния кодекс.

Приложение № 14
към чл. 25, ал. 8
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
П Р О Т О К О Л № _______
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
Днес, ________________ 20 ______ г., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................................................................
(име, презиме и фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ............................................................................................
(име, презиме и фамилия, длъжност)
2. ............................................................................................,
(име, презиме и фамилия, длъжност)
определена със Заповед №...... на директора (началника) на ........................, приведе в изпълнение заповед №
................... от 20.... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР, издадена от
директора (началника) на................................................................................................................................................,
като _______________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спря, забрани използването, отстрани или обяви преустановяване на дейността)
на _______________________________________ и уведоми _______________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
___________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта, както и за административнонаказателната отговорност при
неизпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, която носи по чл. 273 ЗМВР.
Комисията констатира, че са налице обстоятелства, непозволяващи поставянето на печат, а именно:
...........................................................................................................................................................................................................
(описват се фактическите обстоятелства, непозволяващи изпълнение на заповедта с поставяне на печат)
ИЗПЪЛНИЛИ ЗАПОВЕДТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................
ЧЛЕНОВЕ: 1. .........................................
УВЕДОМЕН: ....................................
2. ........................................
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата _____ 20 _____ г.
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното
лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка.
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Приложение № 15
към чл. 25, ал. 9
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
П Р О Т О К О Л

№ ____

за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 127м ППЗМВР, за обявяване и изпълняване
на Заповед № .................. от ....................... за налагане на ПАМ по чл. 268 ЗМВР
Днес, _________ 20______ г., в .......................... часа, подписаният _______________________________________
(име, презиме и фамилия)
_________________________ на длъжност _____________________________________________________________
премахнах временно печат, поставен на/върху ............................, на основание решение на директора/
началника на ..........................., рег. № ............................., от ........................20.... г., за времето от ..........................
часа на .............20.... г. до ................. часа на .........................20.... г. и уведомих
_________________________________________________________________________________________________ ,
(име, фамилия и длъжност на ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността)
че съгласно чл. 127з и 127к ППЗМВР носи отговорност за пожарната безопасност на обекта и пребиваващите
в него, както и че след изтичане на разрешения срок трябва да присъства за възобновяване на запечатването.
ПРЕМАХНАЛ ПЕЧАТА: _____________________
____________________________________________
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
___________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата _______ 20 ____ г.

ПОДПИС:____________________________________

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя/собственика
на обекта, съоръжението или дейността и един за органа, осъществяващ ДПК.

Приложение № 16
към чл. 25, ал. 11
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ЗАПОВЕД № ______
за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
гр. _________ 20 ____ г.
Подписаният: ______________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________________________ на длъжност___________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ____________________________________________________ гр. _______________________________________
Като взех предвид, че_______________________________________________________________________________
(име, презиме и длъжност на актосъставителя)
_____________________________________________ на длъжност _________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ___________________________________ е установил, че в ___________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
(посочва се наименованието и адресът
___________________________________________________________________________________________________
на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 25, ал. 11 от Наредба № Iз-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен контрол
ЗАПОВЯДВАМ:
Отменям заповед № _____ от 20 ____ г. и разрешавам строителството/експлоатацията на:
___________________________________________________________________________________________________
(посочва се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)
___________________________________________________________________________________________________
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): _________________________________________
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН:_________________
(подпис)
ДАТА __________ 20 ____ г.

Приложение № 17
към чл. 25, ал. 12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ____________
за отмяна на наложена мярка по чл. 268 ЗМВР
Днес, ____ 20 ___ г., подписаният ____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
___________________________________________________________________________________________________
в изпълнение на заповед № ________________________________ от _____ 20 ____ г. на
началника на _____________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
с която се отменя протокол № __________________ от ________ 20 __ г., поради отстраняване на: _________
___________________________________________________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________
(посочва се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих ___________________________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
___________________________________________________________________________________________________
ИЗПЪЛНИЛ: ______________________________________
(подпис)
___________________________________________________
(трите имена и длъжност)
Дата: ______ 20 _____ г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за органа, осъществяващ
ДПК.
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Приложение № 18
към чл. 27, ал. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 2011 г.

ДО
_____________________________________________
(трите имена и длъжност)
_____________________________________________
(наименование на организацията)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________
У В Е Д О М И Т Е Л Н О

П И С М О

На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР Ви уведомяваме, че на __________________________________
20__ г.______________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от _______________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ______________________, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и
нормите за пожарна безопасност в ___________________________________________________________________,
(наименование на обекта)
гр. (с.)____________________, ул._____________________________________________№ ______________________
При проверката е констатирано следното:

(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ, както и предприетите
административни мерки спрямо йерархически подчинените структурни звена)

Съгласно чл. 127к, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни
уведомите за предприетите мерки за отстраняване на констатираните нарушения.

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): _________________________________
(трите имена, подпис и печат)
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 19
към чл. 27, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата

Рег. №........................, екз. №.......
...............................................2011 г.

ДО
_____________________________________________
(трите имена и длъжност)
_____________________________________________
(наименование на организацията)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________

У В Е Д О М И Т Е Л Н О

П И С М О

На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 ЗУТ Ви уведомяваме, че на
______20__ г. ______________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от _______________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ______________________, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и
нормите за пожарна безопасност в ____________________________________________________________________
(наименование на строежа, административен адрес)
____________________________________________________________________________________________________
При проверката е констатирано следното:

_____________________________________
(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)

Във връзка с правомощията Ви по чл. 222 ЗУТ моля да ни уведомите за предприетите мерки.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): _________________________________
(трите имена, подпис и печат)

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 27, ал. 3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 2011 г.

ДО
__________________________________________
(трите имена и длъжност)
__________________________________________
(наименование на организацията)
УЛ. _______________________________________
ГР. (С.) ___________________________________
У В Е Д О М И Т Е Л Н О

П И С М О

На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР Ви уведомяваме, че на ________ 20__ г. _____________________
___________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от________________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ______________________, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и
нормите за пожарна безопасност в ___________________________________________________________________,
(наименование на обекта)
гр. (с.)______________________, ул._______________________________________________________№___________
При проверката е констатирано следното:
(описват се несъответствията на обекта със строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар)

Несъответствията следва задължително да бъдат отстранени при настъпване на обстоятелствата
по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): _________________________________
(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 21
към чл. 30, ал. 1, т. 1
Д Н Е В Н И К
ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН
ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ
№
ПО
РЕД

ДАТА

ВИД НА
ПРОВЕРКАТА

ПРОВЕРЕН
ОБЕКТ
(АДРЕС)

1
.
.
.

2

3

4

ВРЪЧЕН ДО- ПРИЛОЖЕНИ
КУМЕНТ №
ФОРМИ НА
И ДАТА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
5

6

ЗАБЕЛЕЖКА
7

2

1

СУПБЗН/ОУПБЗН

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

проверени обекти (брой)

4

проверени строежи (брой)

5

брой на темите, по които са
извършени проверките

6

проверени обекти (брой)
7

проверени строежи (брой)
8

брой на видовете проверки
9

проверени обекти (брой)
10

проверени строежи (брой)
11

проверени обекти (брой)
12

13

проверени строежи (брой)

по сигнали,
предложения

14

в обекти

тематични

15

в строежи

контролни

16

за издаване
на сертификати

за издаване на становища

по искания на заинтересовани
физически и юридически лица

17

проверени
обекти (брой)

общ брой
констатирани
нарушения
от всички
извършени
проверки

18

проверени
строежи (брой)

съвместно
с други ведомства
и други служби на
МВР

19

участие в работата на ЕСУТ
20

21

участие в приемателни комисии
(брой строежи)

Допълнителни
дейности по
ЗУТ

22

строежи, въведени в експлоатация (брой )

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО ЗА СУ/ОУПБЗН

Структурно звено
за ПБЗН

№
по
ред

комплексни проверки на обекти (брой)

Информация за извършената дейност по направление ДПК през месец........... 20.... г. от СУ/ОУПБЗН –......................

Приложение № 22
към чл. 30, ал. 1, т. 2

проверени проекти (брой)
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РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

5

6

7

8

РСПБЗН –

РСПБЗН –

4

РСПБЗН –

РСПБЗН –

3

9

РСПБЗН –

2

10

СУПБЗН/
ОУПБЗН

23
24
25

разпореждания

26
27
28
29
30

уведомителни писма

31
32
33

документи за обекти
в експлоатация

34
35

становища за
строежи

36
37
38
39

откази за издаване на
удостоверителни документи (брой)

удостоверяващи съответствието
с изискванията за ПБ

ВРЪЧЕНИ /ИЗДАДЕНИ/ ДОКУМЕНТИ

40
41
42
43

АНД (връчени актове за УАН)

44
45

ПАМ

46
47

ДЪРЖАВЕН

1

Структурно звено
за ПБЗН
предписани
мероприятия
от проверки

Допълнителни
дейности

72

ОБЩО ЗА СУ/
ОУПБЗН

№
по
ред
протоколи от комплексни проверки на обекти (брой)
по чл. 22, ал. 1
(брой)

по чл. 22, ал. 2 (брой)
в обекти (брой)
в строежи (брой)
по чл. 27, ал. 1 (брой)
по чл. 27, ал. 2 (брой)
по чл. 27, ал. 3 (брой)
протоколи от сертификационни проверки (брой)
издадени сертификати (брой)
становища по чл. 33, ал. 1, т. 3
по чл. 33, ал. 1, т.1
(брой)
по чл. 33, ал. 1, т.2 (брой)
по колона 32

по колона 33

по колона 34
по колона 35

по ЗМВР (брой)
по ППЗМВР (брой)
по ЗУТ (брой)
по други нормативни актове (брой)
връчени актове за УНПНПБ (брой)
връчени заповеди за налагане на
ПАМ (брой)
по осигуряване на пожароопасни дейности (брой)
по осигуряване на обществени мероприятия и др. (брой)

С Т Р.

ВЕСТНИК
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РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разпоредена от

49

Служители от
ДПК, участвали в извършените дейности
(брой)

48

50

Наименование на темата, по която са извършвани проверките (по к.6 и к. 9)

ДЪРЖАВЕН

Забележки: 1. Информацията да бъде подавана в изпратения формат: font-Times New Roman, font size-8.
2. При отчитане на резултатите от дейността в съответните колони показателите се записват (отчитат) от структурното звено, от 		
което е служителят, ръководил проверката.
3. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.

СУПБЗН/
ОУПБЗН

1

С У/

Структурно звено за
ПБЗН

ОБЩО З А
ОУПБЗН

№
по
ред

БРОЙ 61
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

2

1

СУПБЗН/ОУПБЗН

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

в обекти

5

в строежи
6

в обекти
7

8

в строежи

в обекти

Неизпълнени при изтичане на отчетното шестмесечие (брой)
в обекти
по колони 5 + 7
9

в строежи
по колони
6 + 8
10

11

12

13

в обекти

разпоредени мероприятия,
с изтекли срокове през
отчетното шестмесечие
(брой)

в строежи

3

14

в земеделски земи

за неизпълнени
разпоредени
мероприятия
(брой)

15

в строежи

през отчетното
шестмесечие
(брой)

в обекти

по ЗМВР
и ППЗМВР

16

17

по ПП наредби на общини
18

по други нормативни
актове
19

20

по ЗУТ

за други констатирани нарушения (брой)

връчени актове за установяване на административни нарушения
(АУАН)

в обекти

през
предходни
шестмесечия
(брой)

в строежи

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

на проектанти

НЕИЗПЪЛНЕНИ
МЕРОПРИЯТИЯ
С ИЗТЕКЛИ СРОКОВЕ

21

22

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО ЗА СУ/ОУПБЗН

Структурно звено за
ПБЗН

№
по
ред

в земеделски
земи

Спрямо колко от неизпълнените мероприятия са
предприети административно-наказателни и принудителни административни мерки (брой)

Информация за извършената дейност по направление ДПК през ...–..о шестмесечие на 20... г. от СУ/ОУПБЗН – ................

Приложение № 23
към чл. 30, ал. 1, т. 3

на строители

74
на лица,
упражняващи
строит. надзор

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 61

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

РСПБЗН –

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

по чл. 275

25

по чл.279

26

по чл.232,ал.1,т.1
28

29

по чл.232,ал. 5,
т. 1

по чл.278

по чл.273

издадени по
ППЗМВР
27

30

по чл.232,ал. 5,
т. 3
31

по чл.234
32

от кметове на общини
33

от упълном. лица по др. закони
34

35

отменени от съда НП
36

влезли в сила НП
37

38

с доброволно внесени
суми по
НП

общ брой НП
39

40

обща сума
(лева)

обжалвани
НП (брой)

изпратени
на НАП
за принуд.
събиране

41

42

получена
обр. информация
от НАП

43

44

ДЪРЖАВЕН

Забележка. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.

СУПБЗН/ОУПБЗН

1

ОБЩО ЗА СУ/ОУПБЗН

по чл.274

23

по чл.233

издадени по ЗУТ

общ брой НП

издадени по
ЗМВР
общ брой влезли в
сила НП

СЪСТОЯНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НП, ИЗДАДЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН

обща сума
(лева)

ВРЪЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (брой)

общо връчени НП

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

общ брой принудит.
изпълнени НП

Структурно
звено
за ПБЗН

обща сума (лева)

№
по
ред

БРОЙ 61
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

С Т Р.

76
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Приложение № 24
към чл. 30, ал. 3

ДНЕ В Н И К
ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
..................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
№
по
ред
1

Разпо- №, дата
реди- на врътелен
чване
акт
2

3

От кого е
връчен
(фамилия,
длъжност)

Обект
(адрес)

4

5

Предписани Срок за
мероприя- изпълнетия
ние
6

7

Изпълне- Мерки при Подпис на
ние
неизпълводещия
на меронение на
дневника
приятието мероприятията
8
9
10

Забележка

11

Забележки: 1. Дневникът се води в СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН.
2. Контрол за воденето на дневника се осъществява от назначен със заповед служител.
3. При воденето на дневника може да бъде използван софтуерен продукт при спазване на
определената по-горе форма.
4. В дневника се водят на отчет протоколите от комплексни проверки и писмените
разпореждания.
5. Графи от 1 до 11 се попълват от служителите, осъществяващи ДПК.

Приложение № 25
към чл. 33, ал. 1, т. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“- ....................................................

Адрес на структурата

Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 2011 г.

ДО
_____________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_____________________________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________

С Т А Н О В И Щ Е
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 91б, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ
НА: ________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ:_______________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ____________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на фирмата, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: _____________________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: ________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА:_______________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО: _________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
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В и К: ______________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ОВК: _______________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА:_____________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: _______________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: __________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Становището се състави в два еднообразни екземпляра, по един за заявителя и един за съответното
структурно звено за ПБЗН.
Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган .........
............................................................................................................................................................................................................................
			
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен
съд – гр. ............................................., в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:______________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележка. За изготвянето и разпечатването на становището може да бъде използвана компютърна
конфигурация при спазване на определената по-горе форма.

Приложение № 26
към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 2011 г.

ДО
_____________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_____________________________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________

С ТА Н О В И Щ Е ( Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О )
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 91б, ал. 1, т. 11 или 14 ЗМВР
I. ОБЕКТ: ________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ:__________________________________________________________________________________
(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
1. Създадена организация на пожарната безопасност на обекта___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(описват се издадените документи за осигуряване на ПБ на обекта)
2. Създадени условия за успешна евакуация ____________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на
нормативните актове за пожарна безопасност)
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3. Създадени условия за успешно пожарогасене_________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ______________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
5.Технологичен процес и оборудване____________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
6. Строителните конструкции и елементи______________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
7. Вътрешната планировка на сградата_________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
9. Състояние на електрическите инсталации____________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за пожарна безопасност)
____________________________________________________________________________________________________
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът/строежът съответства на изискванията на правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Документът се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за
съответното структурно звено за ПБЗН.
Документът може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган_______________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Документът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен
съд – ......................, в
14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:_________________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележки: 1. Становището (разрешителното) се издава в зависимост от искането на заинтересованото лице
във връзка с разрешаване ползването, лицензирането, регистрирането на обекти и други, предвидени
в нормативен акт.
2. За изготвянето и разпечатването на становището може да бъде използвана компютърна
конфигурация при спазване на определената по-горе форма.
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Приложение № 27
към чл. 33, ал. 1, т. 4
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата
ПРОТОКОЛ № ....
от извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделска техника за допускане
до участие в жътвената кампания през 20___г.
Днес, _________, 20___г. в гр.(с.) ______________________________________________________________________
подписаният ________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
на длъжност _______________при _____________________________________________________________________
(РСПБЗН)
извърших преглед на ________________________________________________________________________________
(вид на земеделската техника и регистрационен (инвентарен) номер)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
При проверката се констатира следното:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(описание на проверените системи, възли и агрегати на машината)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________
(прави се оценка за състоянието на пожарообезопасеността
за допускане/недопускане в жътвената кампания)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя или
собственика и един за съответната РСПБЗН.
Извършил проверката:
________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Получил протокола:
________________________________
(име, фамилия, подпис)
Предоставени стикери за допускане в жътвената кампания: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(брой стикери, индификационните им номера)
____________________________________________________________________________________________________
Забележка. В протокола могат да се отразяват резултатите от проверките на една или повече машини.
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Приложение № 28
към чл. 33, ал. 1, т. 5
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................ 2011 г.
СЕРТИФИКАТ
№.......................................
за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност
С този сертификат ________________________________________________________ удостоверява, че:
(орган за ПБЗН, издаващ сертификата)
Обект: _____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
на _________________________________________________________________________________________________,
(трите имена и адрес на физическо/юридическо лице, седалище, адрес на управление и БУЛСТАТ/ЕИК)
съответства на изискванията за пожарна безопасност.
Сертификатът се издава на основание чл. 91б, ал. 1, т. 10 ЗМВР и протокол от извършена проверка
№________/________г., издаден от ____________________________________________________________________
(орган за ПБЗН, издал протокола)
Сертификатът е в действие от
20
г. до 		
20
г.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:_____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 29
към чл. 38, ал. 2, т. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................. 2011 г.

ДО _________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_____________________________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА

О Т К А З

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
във връзка с чл. 91б, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ
НА: ________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: ____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ____________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на фирмата, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: _______________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: __________________________________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

КОНСТРУКТИВНА: ________________________________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ЕЛЕКТРО: _________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове
за ПБ)
В и К: _____________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ОВК: ______________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА: _________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: _______________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: ____________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № Iз-1919 от 21
юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище за съответствие на представения инвестиционен проект с
правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното
структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган .........
.................................................................................................................................................................................................
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ............................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:_____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Забележка. За изготвянето и разпечатването на решението може да бъде използвана компютърна конфигурация
при спазване на определената по-горе форма.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Приложение № 30
към чл. 38, ал. 2, т. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
............................................. 2011 г.
ДО _________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_____________________________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________
Р Е Ш Е Н И Е ЗА О Т К А З
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ/РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
във връзка с чл. 91б, ал. 1, т. 11 или 14 ЗМВР
I. ОБЕКТ: __________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ: _____________________________________________________________________________
(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
1. Създадена организация на пожарната безопасност на обекта __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
2. Създадени условия за успешна евакуация ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
3. Създадени условия за успешно пожарогасене_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
5. Технологичен процес и оборудване___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
6. Строителните конструкции и елементи_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
7. Вътрешната планировка на сградата_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
9. Състояние на електрическите инсталации____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба № Із-1919
от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
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РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище/разрешително за съответствие на обекта с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното
структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган..........
.................................................................................................................................................................................................
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ........................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:_____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 31
към чл. 40, ал. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата

ПРОТОКОЛ № ....................
За резултатите от проверка на ________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
____________________________________________________________________________________________________
1. 				
		
(структурно звено за ПБЗН)				
				
		
			
				
		
(град)
3. За периода от 			
до 		

2. ________________________________________
(номер и дата на искането за издаване на
________________________________________
сертификат за ПБ)
________________________________________
20

г. комисия в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ: 							
(име, фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ:
1. 							
2. 							
3. 							
извърши проверка за установяване съответствието на: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
____________________________________________________________________________________________________
с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Описват се индивидуализиращите данни: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(клас на фукционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост,
____________________________________________________________________________________________________
етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:

С Т Р.
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А) ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПБ
В ОБЕКТА

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на нормативните актове и се
________________________________________________________________________________________________________
оценява качеството на разработените документи)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Б) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР:
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
УСЛОВИЯТА ЗА
УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове и се
____________________________________________________________________________________________________
оценява техническото състояние на елементите, характеризиращи условията за успешна евакуация)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
В) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ УСЛОВИЯТА
ЗА УСПЕШНО
ПОЖАРОГАСЕНЕ

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове за
____________________________________________________________________________________________________
успешно пожарогасене)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Г) ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

1.
2.

№
ПО
РЕД

ВИД НА ИНСТАЛАЦИЯТА

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове за
____________________________________________________________________________________________________
проектиране и експлоатация на инсталациите)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ПБ НА
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ
ПРОЦЕС

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Е) СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ :
№
ПО
РЕД

НАИМЕНОВАНИЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТРОИТЕЛНАТА
КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ
ЕЛЕМЕНТ

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ

КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА
ОГЪН/ГОРИМОСТ

нормативна

фактическа

нормативен

фактически

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
ИЗВОД: ___________________________________________________________________________________________
(прави се извод за фактическата степен на огнеустойчивост на сградата, огнеустойчивостта на отделните
____________________________________________________________________________________________________
елементи и конструкции, класификацията по реакция на огън/горимостта на продуктите и се прави извод за
____________________________________________________________________________________________________
съответствието с нормативните изисквания)
____________________________________________________________________________________________________
Ж) ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВКА :
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
ВЪТРЕШНАТА
ПЛАНИРОВКА

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД:____________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните
актове)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
З) ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА :

С Т Р.
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№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
СЪСТОЯНИЕТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЕКТА

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД:____________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните
актове)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
И) СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ПБ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
ИНСТАЛАЦИИ

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД:____________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните
актове)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Й) СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:
№
ПО
РЕД

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ПБ НА
ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И
ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ
ИНСТАЛАЦИИ

ИЗИСКВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

ФАКТИЧЕСКО
СЪСТОЯНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД:____________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните
актове)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът съответства/не съответства на изискванията за пожарна
безопасност.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заинтересованото лице
и за съответния орган за ПБЗН.
					
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:
					

РЪКОВОДИТЕЛ :_______________

					

ЧЛЕНОВЕ :

1._______________
2._______________
3._______________

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Приложение № 32
към чл. 40, ал. 4
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................2011 г.

ДО
_____________________________________________
(име, презиме и фамилия)
_____________________________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. _________________________________________
ГР. (С.) _____________________________________
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА

О Т К А З

Във връзка с отправеното от Вас искане за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност, вх. № ….................…… по описа на .................................., за обект .......……………………………………..
................................, органите на ............................. извършиха проверка в обекта.
Резултатите от проверката са отразени в протокол, рег. № .......................... по описа на ......................
................, с обобщено заключение: „ОБЕКТЪТ НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредба № Iз-1919 от 21 юли 2011 г. за реда
за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол, рег. № …………….........
Решението може се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган__________________________________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)
който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен
съд – ____________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

9124

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 43
от 27 юли 2011 г.

за изискванията към възнагражденията в
застрахователите, в презастрахователите и
в здравноосигурителните дружества
Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и
практиката за определяне и изплащане на
възнагражденията в застрахователите и в презастрахователите, включително от трети държави,
получили лиценз за извършване на дейност по
реда на Кодекса за застраховането.
(2) Наредбата се прилага и спрямо здравноосигурителните дружества, получили лицензия
за извършване на дейност по Закона за здравното осигуряване.
Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1 приемат и прилагат политика, която обхваща всички форми на
възнаграждения, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително
облаги, свързани с доброволно пенсионно и/
или здравно осигуряване, за следните категории персонал:
1. служителите на ръководни длъжности;
2. служителите, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. отговорния актюер, актюерите и служителите, изпълняващи контролни функции; и
4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на
служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват
значително влияние върху рисковия профил на
лице по чл. 1.
(2) Политиката за възнагражденията се
разработва от управителните и надзорните
органи в сътрудничество с експерти в областта на човешките ресурси, които притежават
необходимата квалификация и функционална
независимост с цел гарантиране на обективна
преценка за целесъобразността на политиката за
възнаграждения, включително на последиците
за риска и управлението на риска.
Чл. 3. (1) Надзорният съвет или съветът
на директорите, съответно контролният съвет, на лицето по чл. 1 приема и отговаря за
прилагането и периодичното преглеждане на
политиката за възнагражденията.
(2) Прилагането на политиката и процедурите
за възнагражденията е обект на периодичен и
независим вътрешен преглед най-малко веднъж
годишно от или с участието на специализираната служба за вътрешен контрол.
(3) Процедурите за определяне на възнаграждението трябва да са ясни и документирани,
както и да са достъпни за съответните лица
по чл. 2, ал. 1, за които се отнасят.
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Чл. 4. (1) Всяко лице по чл. 1, чиито ценни
книжа са допуснати до търговия на регулиран
пазар, създава комитет за възнагражденията.
(2) Комитетът за възнагражденията се съставя по начин, който да осигурява възможност за
вземане на компетентни и независими решения
по отношение на политиките и практиките за
възнагражденията, както и по създадените чрез
тях стимули за управление на риска, капитала
и платежоспособността.
(3) Председател и членове на комитета за
възнагражденията могат да бъдат само членове
на надзорния съвет, контролния съвет или лица,
които не са изпълнителни членове на съвета
на директорите.
(4) Комитетът за възнагражденията изготвя и предлага решения за възнагражденията,
като отчита влиянието върху риска и неговото управление в съответното лице по чл. 1,
дългосрочните интереси на акционерите,
член-кооператорите, инвеститорите и другите
заинтересовани лица.
(5) Надзорният съвет, съветът на директорите, съответно контролният съвет, на лицето
по чл. 1 обсъжда и приема решенията по ал. 4.
Чл. 5. (1) Политиката за възнагражденията:
1. насърчава благоразумното и ефективното
управление на риска и не предполага поемането
на рискове, надвишаващи приемливото ниво;
2. е съобразена с програмите за дейността,
целите, ценностите и дългосрочните интереси;
3. предвижда мерки за избягване конфликт
на интереси;
4. е съобразена с принципите и добрите
практики за защита интересите на потребителите на застрахователни услуги и потребителите
на услуги по доброволно здравно осигуряване.
(2) Политиката за възнагражденията се
актуализира съобразно промените на пазара и
на финансовото състояние на лицето по чл. 1.
Чл. 6. (1) В политиката за възнагражденията
се определя подходящ баланс между постоянните и променливите възнаграждения в зависимост от категориите персонал. Политиката за
възнагражденията определя максимална горна
граница на променливото възнаграждение за
всяка категория персонал.
(2) Постоянното възнаграждение заема достатъчно висок дял от общото възнаграждение,
което да позволява прилагането на гъвкава
политика за променливото възнаграждение,
включително възможност за неизплащането
му, когато критериите и показателите не се
покриват, както и когато е налице значително
влошаване на финансовото състояние, особено
в случаите, когато в резултат на това може да
се очаква прекратяване на дейността.
(3) Когато в рамките на една година на лице
по чл. 2, ал. 1 се изплаща променливо възнаграждение в размер повече от една трета от
брутното годишно възнаграждение, значителна
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част от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност
три години в зависимост от икономическия
цикъл, естеството на дейността на лицето по
чл. 1 и произтичащите от нея рискове, както
и от длъжността на съответния служител.
(4) Политиката за възнагражденията предвижда, че лицата по чл. 2, ал. 1 трябва да върнат
изцяло или отчасти предоставено променливо
възнаграждение, изплатено на основание данни,
които впоследствие са се оказали явно погрешни.
В договорите на тези лица се включват клаузи,
които да гарантират връщането на променливо
възнаграждение.
(5) Предоставянето на разсрочено променливо възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през
периода на разсрочване. Отложената част на
възнаграждението може да се състои от акции,
опции, пари или други средства. Критериите
за оценка на бъдещите резултати, с които е
обвързана отложената част, трябва да бъдат
коригирани съобразно риска.
(6) Обезщетения, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, трябва да отразяват
постигнатите с течение на времето резултати
на съответните лица и да са определени така,
че да не възнаграждават неуспех.
Чл. 7. (1) Променливото възнаграждение се
обвързва с резултатите от дейността чрез комбинация от оценките за работата на служителя,
на съответното структурно звено и на лицето
по чл. 1 като цяло.
(2) Оценката за работата на служителя се
основава на финансови и нефинансови критерии.
(3) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на променливите
възнаграждения да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
лицето по чл. 1 рискове.
(4) Оценката на резултатите от дейността,
използвана при формирането на променливите
възнаграждения и тяхното разпределение, трябва
да взема предвид всички поети и потенциални
рискове, цената на капитала и необходимата
ликвидност.
Чл. 8. (1) Ръководителят и служителите на
специализираната служба за вътрешен контрол
и другите служители, изпълняващи контролни
функции:
1. разполагат с подходящи правомощия и са
независими от структурните звена, върху които
упражняват контрол;
2. получават възнагражденията си съобразно
степента на постигане на целите, свързани с
тези функции, независимо от резултатите на
контролираните структурни звена.
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(2) Отговорният актюер и актюерите получават възнаграждения по начин, пропорционален
на ролята и приноса им, а не в зависимост от
резултатите на съответното лице по чл. 1.
(3) Възнагражденията на ръководните лица
по ал. 1 и 2 се наблюдават пряко от комитета за възнагражденията, а когато такъв не е
съставен – от надзорния съвет, независимите
членове на съвета на директорите или от контролния съвет.
Чл. 9. (1) Всяко лице по чл. 1 създава ред
за уведомяване на служителите по чл. 2, ал. 1
относно политиката на възнагражденията в
частта, която се прилага за тях. Когато това е
необходимо, в договорите на тези служители се
предвиждат клаузи, които да гарантират прилагането на политиката за възнагражденията.
(2) Критериите и процедурите за оценяване и
промените в тях се съставят в писмена форма и
се свеждат до знанието на съответните лица по
чл. 2, ал. 1 при заемане на съответната длъжност, съответно при всяка последвала промяна.
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 1 оповестяват
информация относно политиката за възнагражденията и всяка последвала промяна в нея
по ясен и достъпен начин, като не разкриват
информацията, която представлява защитена
от закона тайна.
(2) Оповестяването на информация по ал. 1
може да бъде под формата на самостоятелно
изявление, периодично оповестяване в годишните финансови отчети или в друга подходяща
форма.
(3) На оповестяване подлежи информацията:
1. относно процеса на вземане на решения,
използван за определяне на политиката на възнаграждения, включително, ако е приложимо,
информация относно състава и мандата на комитета по възнагражденията, името на външния
консултант, чиито услуги са били използвани за
определяне на политиката на възнаграждения,
и ролята на съответните заинтересовани лица;
2. за връзката между заплащането и постигнатите резултати;
3. за критериите, използвани за измерване
на резултатите и за корекция за риска;
4. информация за критериите за успех, на
които се основава правото за получаване на
акции, опции и променливи елементи на възнаграждението;
5. съдържаща основните параметри и обосновка на схемата за евентуални годишни
парични премии и други облаги, различни от
пари в брой.
Чл. 11. Комисията за финансов надзор и заместник-председателят, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“, осъществяват надзор
за спазване на тази наредба по реда на Кодекса
за застраховането и Закона за Комисията за
финансов надзор.
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Допълнителни разпоредби
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Служителите на ръководни длъжности“
са членовете на управителния съвет, на надзорния съвет, на съвета на директорите и на
контролния съвет на лицата по чл. 1, както и
другите ръководни длъжности по смисъла на
чл. 57, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.
2. „Променливото възнаграждение“ е елемент от възнаграждението, предоставен въз
основа на критерии за изпълнение, в който се
включват и бонусите.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
Препоръка на Комисията от 30 април 2009 г.
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относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги.
§ 3. Лицата по чл. 1 привеждат дейността си
в съответствие с тази наредба в шестмесечен
срок от влизането є в сила.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 9б, ал. 2 от Кодекса за застраховането и е
приета с Решение № 127-Н от 27 юли 2011 г.
на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
9492
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1538
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 3 и 6 ЗУТ, писма на
Община Бургас изх. № 92-0-130(5) от 27.04.2011 г.
(вх. № 08-Б-55(2) от 4.05.2011 г.) и изх. № 04-0653 от 23.06.2011 г. (№ 08-Б-55 от 27.06.2011 г.),
решение по т. 4 от протокол № 49 на Общинския съвет – гр. Бургас, писмо № 91-97-93 от
27.05.2011 г. на областния управител на Бургас за
осъществен контрол по реда на чл. 31, ал. 1, т. 5
от Закона за администрацията, писмо № 3126 от
8.06.2011 г. на РИОСВ – Бургас, писмо № 1102 от
21.06.2011 г. на Националния институт за опазване
на недвижимото културно наследство при Министерството на културата, съгласие № 33-НН-0490
от 27.06.2011 г. на Министерството на културата,
протокол от заседание на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-0210 от 7.07.2011 г. и Заповед № РД-02-14-1132 от
27.05.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам:
Решенията към протокол № УТ-01-02-10 от
7.07.2011 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за приемане на Специфични
правила и нормативи към общия устройствен
план на гр. Бургас, неговите квартали и техните
землища.
Заповедта не подлежи на обжалване и е
задължителна за общинските органи съгласно
чл. 13, ал. 3 ЗУТ.
9440

За министър: Е. Захариева

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 107
от 14 юли 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Иликиница“, разположена
в землищата на с. Парамун и с. Лялинци, община
Трън, област Перник
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните
богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните богатства
и протоколно решение № 21 от 1 юни 2011 г. на
Министерския съвет разрешавам на „Стройинженеринг – 94“ – ЕООД, Перник, титуляр на

разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
811189235, със седалище и адрес на управление
Перник, ул. Софийско шосе 31, да извърши за
своя сметка търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Иликиница“,
разположена в землищата на с. Парамун и с.
Лялинци, община Трън, област Перник, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 14 месеца.
2. Размерът на площта е 2,34 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 6 включително в система 1970 г.:
№

X [ m ]

Y [ m ]

1.

4613940

8451460

2.

4614290

8450940

3.

4613680

8450140

4.

4612310

8451115

5.

4613515

8452365

6.
4614178
8451885
4. Условията за осъществяване на дейностите
търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и
проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
9493

Министър: Тр. Трайков

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-313
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за защита на растенията във връзка с
Директива 2011/28/ЕС на Комисията от 4 март
2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО
на Съвета с цел включване на индолилбутиринова киселина като активно вещество и за
изменение на Решение 2008/941/ЕО (ОВL, бр. 60
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна
защита с цел предлагане на пазара и употреба
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в Република България, утвърден със Заповед
№ РД- 09-246 от 20 06 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2006 г., поправка, обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-091035 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от
2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД- 09-515 от 20 07 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД- 09-668
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от
2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-3 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-38 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед
№ РД-09-42 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

333.
Индолилбутиринова киселина
CAS №:
133-32-4
CIPAC №: 830

4-(1H≥ 994
индол- g/kg
3-ил)
бутиринова
киселина
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от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-9 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62
от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед
№ РД- 09-751 о т 2010 г. (обн., ДВ, бр. 66 о т
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед
№ РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-43 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-48 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), както следва:

Дата
Дата
Срок за Срок за
на вли- на из- прилагане
призане в
тича- на разпо- ключсила
не на
редване на
сросробите на
пререка на
ка на
нациогистравключ- включнално
цията
ване
ване
ниво
4
01.06.
2011

5
31.05.
2021
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6

7

01.12. 2011 31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употребата му като регулатор на растежа на
декоративни растения.

ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, се отчитат
заключенията на доклада за преглед на индолилбутиринова киселина, и по-специално
допълнения I и II към него, във вида, в
който са окончателно приети от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето
на животните на 28 януари 2011 г.
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7

8
При тази ц я лост на оценка д ържави т е
членки обръщат специално внимание на
безопасността на операторите и работниците. Условията за разрешаване включват
използването на подходяща лична предпазна
екипировка и мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията.
Засегнатите държави членки изискват предоставянето на допълнителна информация
в потвърждение на:
a) липсата на потенциал за кластогенност
в индолилбутириновата киселина;
б) налягането на парите на индолилбутириновата киселина и в резултат на това – проучване на токсичността при вдишване;
в) естествената фонова концентрация на
индолилбутириновата киселина в почвата.
Засегнатите държави членки гарантират, че
заявителят ще предостави тази потвърждаваща информаци я на Комиси ята до
31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Административния съд – София-град, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
9473

За изпълнителен директор: Т. Тенев

ЗАПОВЕД № РД-11-645
от 27 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 80, параграф
1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна на
директиви 79/717/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
и Решение 2011/143/ЕО на Комисията от 4 март
2011 г. относно невключването на етоксихин в
приложение І на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на
Комисията и Решение 2011/262/ЕО на Комисията от 30 април 2011 г. относно невключването
на пропизохлор в приложение І на Директива
91/414/ЕИО на Съвета и за изменение на Решение
2008/941/ЕО на Комисията, нареждам:
Общо
наименование
на активните
вещества

1. Допълвам списъка на активните вещества,
за които Европейската комисия е взела решение
да не бъдат включени в списъка на активните
вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се използват за производство на
продукти за растителна защита с цел предлагане
на пазара и употреба на територията на Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-245 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.), допълнен със
Заповед № РД-09-561 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57
от 2006 г.), Заповед № РД-09-1080 от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2006 г.), Заповед № РД-09-399 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД09-514 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-669 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от
2007 г.) Заповед № РД-09-797 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2008 г.), Заповед № РД-09-799 от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.), Заповед № РД-12-59
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-78 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-81 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 109 от
2008 г.), Заповед № РД-12-35 от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-36 от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-37
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-12 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-64 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2010 г.), както следва:

Номер на Решение/ Дата на влизане в сила
Регламент за нена
включване на акРешение/
тивни вещества в Регламент за невключваприложение І към не на активни вещества
Директива 91/414/ в приложение І към ДиЕИО
ректива 91/414/ЕИО

Краен срок
за прекратяване на националните разрешения

Краен срок
за употреба на
наличните количества

Етоксихин

2011/143/ЕО

04.03.2011 г.

03.09.2011 г.

03.09.2012 г.

Пропизохлор

2011/262/ЕО

30.04.2011 г.

27.10.2011 г.

27.10.2012 г.
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2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на
заместник изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Антон
Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Административния съд – София-град, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За изпълнителен директор: В. Тасева
9474

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3227-П
от 12 юли 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4
ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда
за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата и в съответствие с протоколно
решение № 970 от 12.07.2011 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши продажбата на акции,
представляващи остатъчното държавно участие
в капитала на: „Олива“ – АД, гр. Кнежа, и „Полимерстрой“ – АД, София, да се извърши чрез
централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
9439

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-38
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.04.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
9553
ЗАПОВЕД № РД-18-39
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на гр. София (части от
Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци), район
„Връбница“, Столична община, област София.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.04.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
9554

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-40
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Волуяк, район „Връбница“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.11.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
9555

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 326
от 26 май 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
искане № ГР-70-00-557/08/2009 г. от „Максима
България“ – ЕООД, представлявано от Павелс
Филиповс, за изменение на плана за регулация
и застрояване за притежаваните от него имоти
пл. № 1453, 2732, 2731, 2730 от к.л. 260/283, които
след одобряване на кадастралната карта за района
са заснети като поземлен имот с идентификатор
68134.4362.457. Изменението на подробния устройствен план е допуснато с писмо № ГР-70-00-557 от
20.06.2008 г. на главния архитект на Столичната
община. Проектът за изменение на подробния
устройствен план отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
С проекта се изменя планът за регулация и
застрояване за създаване на УПИ I – „за общинско жилищно строителство, КОО и озеленяване“,
УПИ IV-457 – „за търговски комплекс и ТП“,
V – „за общинско жилищно строителство, КОО
и озеленяване“, и изменение на улична регулация
на улица от о.к. 54 до о.к. 54а, кв.2, м. Южна
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тангента, което представлява мероприятие от
публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта за
изменение на плана за регулация и застрояване
в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. В законоустановения срок е постъпило едно възражение. След
обявяването му проектът заедно с възражението
е разгледан и приет от Общинския експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 23, като корекциите
по служебното предложение на ОЕСУТ са отразени в проекта в оранжев цвят.
Проектът е съгласуван с експлоатиращите
предприятия „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“. Представено е съгласуване с
ОПП – СДП – МВР – СДВР и сектор „ОБД“ на
СО. В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО е представено заснемане на съществуващата дървесна растителност, съгласувано с
дирекция „Зелена система“ на СО.
Исканото изменение на плана за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ, т. 13 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г.,
т. 23, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I – за общинско жилищно
строителство, комплексно обществено обслужване и озеленяване за създаване на УПИ I – за
транспортна инфраструктура и КОО, IV-457 – за
търговски комплекс, ПГ и ТП, и V – за общинско
жилищно строителство, комплексно обществено
обслужване и озеленяване, кв. 2, изменение на
плана за улична регулация на улица от о.к. 54
до о.к. 54а, м. Южна тангента, по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и зачертавания с
корекциите в оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване за УПИ IV-457 – за търговски
комплекс, ПГ и ТП, и V – за общинско жилищно
строителство, комплексно обществено обслужване и озеленяване, кв. 2, м. Южна тангента, с
корекциите в оранжев цвят съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
9475

Председател: А. Иванов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 359
от 9 юни 2011 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-827 от 14.04.2008 г. от Драгомир
Савов Драгомиров с искане за одобряване на
проект за подробен устройствен план – за план
за регулация и застрояване за УПИ XVIII-491,
кв. 67, в.з. Симеоново – север, район „Витоша“.
Изработването на плана за изменение на плана
за регулация и застрояване е допуснато с мотивирано предписание № ГР-94-00-827 от 20.06.2007 г.
от главния архитект на Столичната община.
Приетият проект отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
С предложения план за регулация се създава
урегулиран поземлен имот (УПИ XVIII-491) по
имотните граници на имот пл. № 491. Достъпът
до УПИ XVIII-491 е по новопроектирани улица
от о.к.352ж до о.к.352з (като продължение на
действащата улична регулация) и улица-тупик
от о.к.352з до о.т.352к. Предложеният план за
улична регулация представлява мероприятие от
публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта за
изменение на плана за регулация и застрояване
в случая на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-02-495 от 15.09.2008 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО към проекта са представени заснемане
и експертна оценка на съществуващата дървесна
растителност.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване. Проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-39 от 07.04.2009 г.,
т. 44, и № ЕС-Г-63 от 16.06.2009 г., т. 22.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
2 и 3, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 6 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-39 от 07.04.2009 г., т. 44,
и № ЕС-Г-63 от 16.06.2009 г., т. 22, Столичниият
общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на
новосъздаден УПИ XVIII-491, кв. 67; създаване
на улица от о.к.352ж до о.к.352з и улица-тупик
от о.к.352з до о.т.352к, в.з. Симеоново – север,
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
новосъздаден УПИ XVIII-491, кв. 67, в.з. Симеоново – север съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
9476

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 386
от 23 юни 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-94-Д-38 от 21.11.2008 г. от
Джована Благовест Караянева-Цанова с искане
за одобряване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ XXXII-2081 и
ХХХІІІ-931 и задънена улица от о.к. 25а до о.т. 25в,
кв. 3, в.з. Киноцентър – ІІІ ч., район „Витоша“.
Израбо т ва нет о на п ла на за рег ула ц и я е
допуснато с мотивирано предписание № ГР94-Д-38 от 21.05.2007 г. от главния архитект на
Столичната община. Приетият проект отговаря
на предвижданията на общия устройствен план
на Столичната община.
С предложения план за регулация се създават
урегулирани поземлени имоти (ХХХІІ-2081 и
ХХХІІІ-931) по имотните граници на имоти пл.
№ 931 и 2081. Достъпът до тях е по новопроектирана задънена улица от о.к.25а до о.т.25в. Предложеният план за улична регулация представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-02-56 от 23.12.2009 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Представено е съгласуване с МОСВ – Басейнова дирекция – Плевен. В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО към проекта
са представени заснемане и експертна оценка
на съществуващата дървесна растителност, съгласувани с дирекция „Зелена система“ при СО
(№ 94-Д-СП-42 от 30.11.2010 г.).
Предложеният проект за план за регулация
е в съответствие с изискванията на закона и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-18 от 23.02.2010 г., т. 43.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1
и 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18 от 23.02.2010 г., т. 43,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на
новосъздадени УПИ ХХХІІ-2081 и XXXІІІ-931
и създаване на задънена улица от о.к. 25а до
о.т. 25в, кв. 3, в.з. Киноцентър – ІІІ ч., по червените и сините линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
9477

Председател: А. Иванов

ЗАПОВЕД № РД-40-27
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 527, кв. 6, местност „Комуникационна
връзка между ж. к. Дружба 1 и ж. к. Дружба 2“,
с площ на отчуждаваната част 84 кв.м, попадаща в трамвайна спирка от обект „Пробив на
бул. Универсиада от бул. Цариградско шосе до
ул. Обиколна и от ул. Проф. Цветан Лазаров до
Искърско шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни работи в участък от спирка „Гара
Искър“ до ул. Обиколна“, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 97 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. и Решение № 24 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на СОС, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 26 330 лв.
Паричното обезщетение да се внесе след
15.08.2011 г. по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
9415

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-28
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 703, кв. 9, местност НПЗ „Искър-юг“, с
площ на отчуждаваната част 76 кв.м, попадаща
в трамвайна спирка от обект „Пробив на бул.
Универсиада от бул. Цариградско шосе до ул.
Обиколна и от ул. Проф. Цветан Лазаров до
Искърско шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни работи в участък от спирка „Гара
Искър“ до ул. Обиколна“, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 24 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на СОС, собственост на Цветанка
Велинова Николова, Виолета Георгиева Николова,
Николай Георгиев Николов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 21 481,20 лв., разпределено, както следва:
Цветанка Велинова Николова – 2/4 ид.ч. –
10 740,60 лв.;
Виолета Георгиева Николова – 1/4 ид.ч. –
5370,30 лв.;
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Никола й Георг иев Ни колов – 1/4 и д.ч. –
5370,30 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Столичната община в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 15.08.2011 г. да започне изплащане на
дължимото парично обезщетение по сметка на
правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Кмет: Й. Фандъкова
9416
ЗАПОВЕД № РД-40-29
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 519, кв. 9, местност НПЗ „Искър-юг“, с
площ на отчуждаваната част 33 кв.м, попадаща
в трамвайна спирка от обект „Пробив на бул.
Универсиада от бул. Цариградско шосе до ул. Обиколна и от ул. проф. Цветан Лазаров до Искърско
шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни
работи в участък от спирка „Гара Искър“ до ул.
Обиколна, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен
с Решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г.
на СОС, собственост на Валентин Георгиев Вучев, Румен Георгиев Вучев, Цветанка Андреева
Вучева, Станка Иванова Вучева, Йордан Стоянов
Вучев, Васил Стоянов Вучев, Лиляна Христова
Вучева, Йорданка Берова Вучева, Тодорка Берова
Димитрова.
Определям равностойно парично обезщетение в размер на 9327,29 лв., разпределено, както
следва:
В а л е н т и н Ге о р г и е в В у ч е в – 1/9 и д .ч . –
1036,36 лв.;
Румен Георгиев Вучев – 1/9 ид.ч. – 1036,36 лв.;
Ц ве та н к а А н д реева Ву чева – 1/9 и д.ч. –
1036,36 лв.;
Станка Иванова Вучева – 1/9 ид.ч. – 1036,36 лв.;
Йордан Стоянов Вучев – 1/9 ид.ч. – 1036,36 лв.;
Васил Стоянов Вучев – 1/9 ид.ч. – 1036,36 лв.;
Л и л я н а Х р и с т о в а В у ч е в а – 1 /9 и д .ч . –
1036,36 лв.;
Йо р д а н к а Б е р о в а В у ч е в а – 1 /9 и д .ч . –
1036,36 лв.;
Тодорка Берова Дим и т рова – 1/9 и д.ч. –
1036, 36 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след
15.08.2011 г. да започне изплащането на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

ВЕСТНИК
ЗАПОВЕД № РД-40-30
от 5 юли 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 624, кв. 9, местност НПЗ „Искър-юг“, с
площ на отчуждаваната част 48 кв.м, попадаща
в трамвайна спирка от обект „Пробив на бул.
Универсиада от бул. Цариградско шосе до ул.
Обиколна и от ул. проф. Цветан Лазаров до
Искърско шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни работи в участък от спирка „Гара
Искър“ до ул. Обиколна“, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 24 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на СОС, собственост на Ангелина
Цветанова Хранова, Цветанка Ненкова Конецовска, Емилия Ненкова Банчева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 13 566,90 лв., разпределено, както следва:
Ангелина Цветанова Хранова – 2/6 ид.ч. –
4522,30 лв.;
Ц в е т а н к а Н е н к о в а К о н е ц о в с к а – 3/6
ид.ч. – 6783,45 лв.;
Е м и л и я Нен ко в а Б а н ч ев а – 1/6 и д.ч. –
2261,15 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след
15.08.2011 г. да започне изплащане на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Кмет: Й. Фандъкова
9418
ЗАПОВЕД № РД-40-31
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 1606, кв. 6, местност НПЗ „Искър- юг“, с
площ на отчуждаваната част 96 кв.м, попадаща
в трамвайна спирка от обект „Пробив на бул.
Универсиада от бул. Цариградско шосе до ул.
Обиколна и от ул. Проф. Цветан Лазаров до
Искърско шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни работи в участък от спирка „Гара
Искър“ до ул. Обиколна“, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 97 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на СОС, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 29 600,70 лв.
Паричното обезщетение да се внесе след
15.08.2011 г. по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

Кмет: Й. Фандъкова
9417

С Т Р. 9 7

Кмет: Й. Фандъкова
9419
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ЗАПОВЕД № РД-40-32
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам реална част от
ПИ № 628, кв. 9, местност НПЗ „Искър-юг“, с
площ на отчуждаваната част 143 кв.м, попадаща
в трамвайна спирка от обект „Пробив на бул.
Универсиада от бул. Цариградско шосе до ул.
Обиколна и от ул. Проф. Цветан Лазаров до
Искърско шосе, район „Искър“ – подобект „Довършителни работи в участък от спирка „Гара
Искър“ до ул. Обиколна“, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 24 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. на СОС, собственост на Радко
Асенов Божилов, Йордан Асенов Стефчов, Лиляна
Трайкова Ковачева, Юлия Трайкова Ковачева,
Василка Велинова Танева, Димитър Асенов Танев,
Валентин Асенов Ковачев, Иван Трайков Янков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 40 418,28 лв., разпределено, както следва:
– Ра д ко А с ен о в Б ож и ло в – 1/4 и д.ч . –
10 104, 57 лв.;
– Йорда н Ас енов С т е фчов – 1/4 и д.ч. –
10 104,57 лв.;
– Л и л я н а Т р а й ко в а К о в ач е в а – 1/1 2
ид.ч. – 3368,19 лв.;
– Юл и я Т р а й ков а Ков ачев а – 1/12
ид.ч. – 3368,19 лв.;
– Василка Велинова Танева – 1/18 ид.ч. –
2245,46 лв.;
– Д и м и т ър Ас енов Та нев – 1/18 и д.ч. –
2245,46 лв.;
– Валентин Асенов Ковачев – 1/18 ид.ч. –
2245,46 лв.;
– Иван Трайков Янков – 1/6 ид.ч. – 6736,38 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след
15.08.2011 г. да започне изплащане на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
9420

Кмет: Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1762
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 428 от
24.07.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 5 (магазин № 5), ул. Владимир Минков – Лотко,
бл. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9494

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1763
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 274 от 27.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Слатина, ул. Братя Пешеви
10, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 11 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9495

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1775
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с право на собственост върху
УПИ VII-1386.
2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9496

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1783
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г.,
изм. с Решение № 762 от 11.12.2008 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9497

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1808
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до 68-о
СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9498

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 44.22
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
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ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване за
ПИ 032010 и ПИ 032039” по КВС на з-ще гр. Аксаково, област Варна, засягащ поземлен имот по
КВС на з-ще гр. Аксаково: 000096 – полски път
на община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9559

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.23
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за ПИ 032035 по КВС на з-ще гр.
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с
цел изграждане на бензиностанция и търговски
комплекс, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9560

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.24
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за ПИ 000366 по КВС на з-ще гр.
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел
изграждане на складова база за готова продукция
и пакетирани хранителни и нехранителни стоки,
така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии
и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9561

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.25
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване
на БКТП 1 х 63 kVа, 20/0.4 КV в ПИ 127005” по
КВС на з-ще с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на
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з-ще с. Слънчево: 127016 – полски път на община
Аксаково, и 127056 – собственост на Светломир
Димитров Димитров.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9562

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.26
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 081109 по
КВС на з-ще с. Орешак, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9563

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.27
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000305 по
КВС на з-ще с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9564

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.28
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000451 (образуван от имот № 000283) по КВС на з-ще
с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел
изграждане на общински обект от първостепенно
значение – „Пречиствателна станция за отпадни води на с. Кичево”, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
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ДЪРЖАВЕН

Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9565

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.29
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот 046047 по КВС
в з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота за обществено
обслужване и жилищно застрояване, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9566

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 44.30
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти 000088 и 000137
по КВС в з-ще с. Крумово, община Аксаково,
област Варна, с цел промяна линиите на застрояване на имотите и обособяване на нов УПИ
І – 000088, 000137, отреден за база за съхранение
на зърно, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
9567

Председател: Л. Манолов

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 131
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 3 на ЕСУТ,
взето с протокол № 6 от 18.05.2011 г., и Решение
на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Етрополе, одобрява ПУП – ПП
(парцеларен план) за елементите на техническата
инфраструктура за подобект „Напорен водопровод“
от водохващането на р. Малък Искър до МВЕЦ
„Етрополе“, намираща се в ПИ № 000547, м. Пупчалиите в землището на гр. Етрополе. Трасето на
водопровода и сервитутите от водохващането до
МВЕЦ „Етрополе“ е с обща дължина 1686,87 м
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и преминава през имоти с идентификатори:
№ 000548 и № 000531 – собственост на „Геоенергопроект“ – АД, София; имоти № 000574, 000597
и 000581 – общинска собственост, и имоти – държавен горски фонд, с № 640601, 640602 и 640603
(част от имоти № 640392, 640393, 640597).
9459

Председател: Ц. Глогов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 410
от 23 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Приема подробен устройствен план, елемент
на техническата инфраструктура – оптичен кабел,
преминаващ през:
Поземлени имоти, собственост на общината:
0 0 0 089 и 0 0 0104 – път І V к лас, 0 0 0107 и
000108 – полски пътища, 000480 – пасище, мера,
всички в землището на с. Енина;
000170 и 000176 – път ІV клас, 000169 – полски
път, 000420 и 000562 – пасище, мера в землище
на с. Крън;
000038 и 000133 – път ІV клас в землището
на с. Хаджидимитрово;
0 0 0215 – мес т ен п ът, и 0 0 0216 – паси ще,
мера – в землището на гр. Шипка.
Поземлени имоти – държавна собственост:
000166 и 000267 – път ІІІ клас в землището
на с. Шейново;
000613, 000213 и 000615 – пътища І клас в
землището на с. Крън;
0 0 0225, 0 0 0507 и 0 0 0577 – п ът І к лас, и
000589 – път ІІІ клас, в землището на гр. Шипка;
000012 – път І клас в землището на гр. Казанлък.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до
Административния съд – Стара Загора.
9499

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 154
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2 и чл. 6, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Изключва т. 22 от списъка на общинското
участие и на обектите, представляващи общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които ще
се обявяват за приватизация – УПИ XII, кв.
33 по ПУП на гр. Кърджали, ул. Крайбрежна,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
40909.124.404 с площ 440 кв. м, ведно с построената в него двуетажна сграда на бивша здравна
служба, подлежаща на събаряне, със застроена
площ 157 кв. м.
2. Изключва т. 5 от плана за приватизация за
2011 г. – УПИ XII, кв. 33 по ПУП на гр. Кърджали,
ул. Крайбрежна, съставляващ поземлен имот с
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идентификатор 40909.124.404, с площ 440 кв. м,
ведно с построената в него двуетажна сграда на
бивша здравна служба, подлежаща на събаряне,
със застроена площ 157 кв. м.
3. Закрива процедурата за приватизация на
УПИ XII, кв. 33 по ПУП на гр. Кърджали, ул.
Крайбреж на, съставл яващ поземлен имот с
идентификатор 40909.124.404, с площ 440 кв. м,
ведно с построената в него двуетажна сграда на
бивша здравна служба, подлежаща на събаряне,
със застроена площ 157 кв. м.
9568

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 693
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6, протокол № 8
на ОЕСУТ от 14.07.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.2.519
по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно
предназначение земеделска земя за изграждане
на „Обществено обслужване и разкомплектоване
на излезли от употреба МПС“.
Линиите на заст рояване, уст ройствените
показатели и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, които са неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
9445

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 694
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 5, протокол № 8
на ОЕСУТ от 14.07.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и
за застрояване на ПИ с № 096103, образуван от
ПИ с № 096093 по КВС с. Трифоново, община
Монтана, с трайно предназначение земеделска
земя за изграждане на „Жилищно строителство“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, които са неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
9446

Председател: Св. Николов
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РЕШЕНИЕ № 695
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 7, протокол № 8
на ОЕСУТ от 14.07.2011 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и
за застрояване на част от ПИ с идентификатор
48489.27.145 по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно предназначение земеделска земя
за изграждане на „Къщи за живеене“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, които са неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател: Св. Николов
9447

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 854
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Ел. провод 20 kV“ до имот
№ 018048, в землището на с. Съдийско поле,
община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател: С. Стойчев
9569
ОБЩИНА ПИРДОП
ЗАПОВЕД № 329
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1
във връзка с чл. 27, ал. 4 ППЗНП, решение № 1
от 22.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Пирдоп,
чл. 119 и 123 КТ и чл. 37, ал. 5 и 6 ЗНП нареждам:
1. Закривам филиала към ЦДГ № 2 „Невена
Генчева“, намиращ се на ул. Христо Смирненски,
гр. Пирдоп, и преобразувам сега съществуващите
ОДЗ № 1 „Пека и Карло Чоконяни“, с филиал
„Снежанка“, и ЦДГ № 2 „Невена Генчева“, с филиал – с. Душанци, в едно ново ОДЗ „Пека и Карло
Чоконяни“ със седалище и адрес на управление гр.
Пирдоп 2070, община Пирдоп, ул. Пека и Карло
Чоконяни 6, и филиали към него, както следва:
филиал „Снежанка“, филиал „Невена Генчева“ и
филиал – с. Душанци, считано от 1 август 2011 г.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

2. Определям капацитет на ОДЗ „Пека и Карло
Чоконяни“, както следва: 12 целодневни групи и 2
яслени групи, в т.ч.: 7 целодневни групи, които се
запазват от ОДЗ № 1 „Пека и Карло Чоконяни“,
2 яслени групи, които се запазват от ОДЗ № 1
„Пека и Карло Чоконяни“, и 5 целодневни групи,
които се запазват от ЦДГ № 2 „Невена Генчева“.
3. Определям целодневна форма на обучение
в новосъздаденото детско заведение – ОДЗ „Пека
и Карло Чоконяни“.
4. Трудовото правоотношение на Анка Йорданова Цветкова – директор на ЦДГ № 2 „Невена
Генчева“, се прекратява на основание чл. 325,
т. 1 КТ считано от 1.08.2011 г., а трудовоправните отношения с персонала от ЦДГ № 2 „Невена
Генчева“ и филиал – с. Душанци, към нея да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.
5. Числеността на персонала на ОДЗ „Пека и
Карло Чоконяни“ се определя от кмета на Община
Пирдоп съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 на МОН от 2008 г. за нормите на
преподавателската работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета, както и чл. 9 и 15 от Наредба № 26
на МЗ от 2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, като се утвърждава и съгласува с
финансиращия орган ново длъжностно разписание,
в сила от 1.08.2011 г., и се сключат съответните
допълнителни споразумения към трудовите договори на служителите съгласно чл. 119 КТ.
6. До провеждането на конкурс за заемане
на длъжността директор на ОДЗ „Пека и Карло
Чоконяни“ на основание чл. 148, ал. 1 ППЗНП
при условията и по реда, определени в КТ и
чл. 37 ЗНП, функциите на директор да бъдат
изпълнявани от Дамяна Георгиева Алипиева,
изпълняваща до момента длъжността директор на
ОДЗ № 1 „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп,
община Пирдоп, като трудовото правоотношение
да възникне на основание разпоредбата на чл. 68,
ал. 1, т. 4 КТ считано от 1.08.2011 г.
7. Съгласно утвърденото към 1.08.2011 г. длъжностно разписание до провеждането на конкурс
за заемане на длъжността помощник-директор
на ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“ на основание
чл. 147, ал. 1, т. 6 ППЗНП при условията и по
реда, определени в КТ, функциите на помощникдиректор да бъдат изпълнявани от Анка Йорданова Цветкова, като трудовото правоотношение
да възникне на основание разпоредбата на чл. 68,
ал. 1, т. 4 КТ считано от 1.08.2011 г.
8. Задължителната и наличната документация на ЦДГ № 2 „Невена Генчева“, наличният
инвентар, сградният фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, се приемат
за управление и стопанисване от ОДЗ „Пека и
Карло Чоконяни“, като условията и редът за
съхранение на задължителната документация
се определят със заповед на кмета на Община
Пирдоп съгласно чл. 15, ал. 5 ППЗНП.
Кмет: А. Илиева
9500
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1926
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
протокол № 57 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за „Регионално депо за
битови отпадъци“ в поземлен имот 65231.915.100
с площ 327,024 дка в землището на гр. Самоков
и ПП на „Трасе на довеждащ водопровод, канализационен колектор и пътен достъп“ към него,
засягащ със сервитут имоти 65231.915.169 – път ІІІ822 (Самоков – Ихтиман), държавна собственост,
съгласувано с Областно пътно управление, имот
65231.916.254 – ливада, общинска собственост,
имот 65231.915.190 – пасище, общинска собственост, имот 65231.916.329 – пасище, общинска
собственост, обособен от имот 65231.916.246, и
пътен достъп за връзка на депото с път ІІІ-822
(Самоков – Ихтиман), обособен в самостоятелен
имот 65231.915.221, общинска собственост, от имот
65231.915.102, при обособени устройствени зони:
1. З она с ъ с спец иа л но п р ед на значе ние – Спр – „За клетки за депониране на битови
отпадъци“, със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване – до 80 % , коефициент
на интензивност – до 0,6, минимална озеленена
площ – 20 %, височина на сградите – до 10 м.
2 . З она с ъ с спец иа л но п р ед на значе ние – Спр1 – „За завод за битови отпадъци“, със
следните устройствени показатели: плътност на
застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност – до 1,5, минимална озеленена площ – 20 %,
височина на сградите – до 15 м.
3. З она с ъ с спец иа л но п р ед на значе ние – Спр2 – „За депо за зелени отпадъци и
пречиствателно съоръжение“, със следните устройствени показатели: плътност на застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност – до
0,6, минимална озеленена площ – 20 %, височина
на сградите – до 10 м.
4. З она с ъ с спец иа л но п р ед на значе ние – Спр3 – „За обслужващи дейности“, със
следните устройствени показатели: плътност на
застрояване – до 80 % , коефициент на интензивност – до 1,5, минимална озеленена площ – 20 %,
височина на сградите – до 15 м.
5. Зона за озеленяване Оз съгласно представения проект.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – София област.
9524

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1247
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на поземлени имоти с идентификационни
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№ 68850.206.11 и 68850.206.52 по кадастралната
карта, намиращи се извън урбанизираните територии в местността Герена, землище гр. Стара
Загора – част от КПИИ, собственост на Станимир Пламенов Стойчев, Милен Иванов Милчев
от Стара Загора и Васил Тодоров Василев от гр.
Раднево. С изменението на плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Пп
(за производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 15 м; максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване
между ПИ № 68850.206.11 и ПИ № 68850.206.52.
Подробният устройствен план е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за строеж „База за разкомплектуване
и рециклиране на излезли от употреба МПС и
ЕЕО, събиране, съхранение и търговия с черни
и цветни метали и неметали, и плътна ограда“
и издадено строително разрешение № РС-И-460
от 26.07.2011 г. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая № 513.
На основание чл. 150, ал. 8 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административен съд.
9384

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1249
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара
Загора, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлени имоти с кадастрални
№ 001022 и 001023 в землището на с. Хрищени,
намиращи се извън урбанизираните територии,
собственост на „Корона М“ – ЕООД, Стара Загора,
представлявано от Милен Господинов Петров, ЕИК
123564250, и Руси Павлов Павлов от Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови,
административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свързано ниско основно застрояване
между ПИ № 001022 и ПИ № 001023, за изграждане
на обект: „Преустройство на съществуваща сграда
в цех за карамелизиране на ядки“ в поземлен имот
с кадастрален № 001022, землище с. Хрищени.
Проектът се намира в сградата на общината, ет. 5,
стая № 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административен съд.
9385

Председател: Т. Руканов
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ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
ЗАПОВЕД № 789
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, т. 12 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП,
чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП, приложение № 1 към
чл. 3, ал. 6 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
за задължителна преподавателска работа и реда
за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета и Решение
№ 372 от 6.07.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Ябланица, нареждам:
1. Да се преобразуват чрез вливане като филиали към ОДЗ „Райна Княгиня“ – гр. Ябланица,
считано от 1.09.2011 г. следните детски заведения:
– ЦДГ – с. Златна Панега;
– ЦДГ – с. Брестница;
– ЦДГ – с. Добревци.
2. Обучението на децата от населените места на
вливащите се детски градини по т. 1 до 6-годишна
възраст да се осъществява в съответните населени
места, като групите функционират като филиали.
3. Задължителната документация на ЦДГ – с.
Златна Панега, ЦДГ – с. Брестница, и ЦДГ – с.
Добревци, да се приеме за съхранение от ОДЗ
„Райна Княгиня“ – гр. Ябланица.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните чрез вливане детски
градини и приемащата детска градина.
5. Числеността на персонала на ОДЗ „Райна
Княгиня“ – гр. Ябланица, да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 на
МОН от 2008 г. за нормите на преподавателска
работа и за реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
9501

Кмет: Ив. Цаков

23. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 юли 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5586300
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2834063
Инвестиции в ценни книжа
16028132
Всичко активи:
24448495
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8076359
Задължения към банки
5589798
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4408746
Задължения към други депозанти
1011001
Депозит на управление „Банково“
5362591
Всичко пасиви:
24448495
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Гл. счетоводител на БНБ:
Сн. Деянова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 юли 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
40679
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1435852
Дълготрайни материални и
нематериални активи
186401
Други активи
11428
Депозит в управление „Емисионно“
5362591
Всичко активи:
7036951
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2670849
Други пасиви
24073
Всичко задължения:
2694922
Основен капитал
20000
Резерви
4172525
Неразпределена печалба
149504
Всичко собствен капитал:
4342029
Всичко пасиви:
7036951
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
9517
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, Разрешение за строеж
№ РС-35 от 21.07.2011 г. за обект: Проект „България – Транзитни пътища V“. Лот 3, идентичен
с Лот 1.3 съгласно номерацията на Финансовия
договор с Европейската инвестиционна банка
на обект „Рехабилитация и частична реконструкция на Път ІІІ-554 „Нова Загора – Симеоновград – Харманли“ в участъка от км 47+450
до км 57+730 – ІІ етап. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
9481
16. – Университетът за национално и световно стопанство, София, обявява конкурси за:
професори по: 3.8 Икономика, организация и
управление извън сферата на материалното производство (вътрешна политика и медии и медийни
технологии) – един; 3.8 Икономика, икономика
и управление (недвижима собственост) – един;
3.8 Икономика, счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност – един; 3.7 Администрация и управление, социално управление
(бюджетно управление на предприятието и количествени инструменти в управлението) – един;
доцент по 3.8 Икономика, политическа икономия
(икономика на иновациите); главни асистенти по:
3.8 Икономика, организация и управление извън
сферата на материалното производство (компютърно опосредствана комуникация) – един; 3.8
Икономика, финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка (парична теория и парична политика) – един, 3.8 Икономика, финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка (основи на
финансите) – един; 3.8 Икономика, организация
и управление извън сферата на материалното
производство (интелектуална собственост) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в дирекция
„Наука“, сектор „Научни съвети“ при УНСС –
София, кабинет 2038, тел. 81-95-390.
9525
17. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 320 от 19 май
2011 г. обявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2011/2012 г. по
следните научни специалности: Редовна докторантура: професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалности: Приложна
механика – един; Машинознание и машинни
елементи – един; Теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един; Технология на машиностроенето – двама; Машини
и съоръжения за леката промишленост – един;
Метрология и метрологично осигуряване – един;
Точно уредостроене – един; Технология на текстилните материа ли – един; професиона лно
направление 5.2 Електротехника, електроника
и автоматика, специалности: Електроснабдяване
и електрообзавеждане – един; Микроелектроника – един, Квантова и оптоелектроника – един;
Индустриална електроника – един; Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната
техника – един; А втоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един;
професионално направление 5.3 Комуникационна
и компютърна техника, специалности: Комуникационни мрежи и системи – двама; Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление – един; професионално направление
5.4 Енергетика, специалности: Хидравлични и
пневматични задвижващи системи – един; Промишлена топлотехника – един; професионално
направление 5.6 Материали и материалознание,
специалност Материалознание и технология на
машиностроителните материали – трима; Задочна докторантура: професионално направление 5.1
Машинно инженерство, специалност Технология
на машиностроенето – един; професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика, специалности: Светлинна техника и
източници на светлина – един, Електроснабдяване
и електрообзавеждане – един; професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Комуникационни мрежи
и системи – един; Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране – един; Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – един. Необходими
документи: заявление, автобиография, диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях. Срок за подаване на документи: 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки: Технически университет – Габрово,
ул. Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел: 066/827-555.
9479
618. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности: професор по област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика; професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки, научна
специалност Информатика; доцент по област на
висше образование 3. Социални, стопански и
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правни науки; професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност
Бизнес комуникации и връзки с обществеността – двата със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел.: 032/261 408.
9478
12. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 1.2 Педагогика, специалности:
„Предучилищна и начална училищна педагогика“
и „Начална училищна педагогика и чужд език
(Философия)“ за нуждите на катедра „Педагогика, психология и история“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в отдел РАС, кабинет 334, тел.
082/888-455.
9480
20. – Институтът за гората при БАН – София,
обявява конкурс за доцент по 02.22.01 екология
и опазване на екосистемите със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Св. Кл. Охридски 132,
тел.: 962 04 42/43.
9526
199. – Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“, БАН – София, обявява
конкурс за доцент по 01.05.14 електрохимия (вкл.
химически източници на тока) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872-75-50.
9527
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор по 05.08.02
Музикознание и музикално изкуство за нуждите
на ИГ „Музикална съвременност“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21, тел.
02/944-24-14.
9528
75. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедрата по
психиатрия на база УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
Св. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката по
психиатрия, тел. 02/9230 479.
9386
76. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на
Секцията по социална медицина на Катедрата
по социална медицина и здравен мениджмънт
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1527, ул.
Бяло море 8, ет. 4, тел. 02/9432456, 02/9432159 и
02/9432259.
9387
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77. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Катедрата по епидемиология
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, ул.
Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая 669,
тел. 952 38 44.
9388
78. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ за: професор по научната специалност „Белодробни болести“ и доцент по научната
специалност „Кардиология“ за нуждите на Катед
рата по пропедевтика на вътрешните болести със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
Св. Г. Софийски 1, секретариата на КПВБ, ет. 3,
тел. 02/9230 723.
9389
79. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално нап
равление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Медицинска радиология и рентгенология (включително използване на радиоактивни изотопи)“
за нуждите на Радиоимунологична хормонална
лаборатория на Клиничния център по ендокринология и геронтология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 4, тел.
02/987 13 34.
9390
80. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата
по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1527, ул. Бяло море 8, Клиника
по кардиология, тел. 02/9432226.
9391
81. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално нап
равление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Ендокринология“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Александровска“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Св. Г.
Софийски 1, тел. 02/9230 227.
9392
82. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
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обща и оперативна хирургия на база Клиника по
обща и чернодробно-панкреатична хирургия на
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1,
тел. 02/9230 650.
9393
83. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата
по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1527, ул. Бяло море 8, Клиника
по кардиология, тел. 02/9432226, 9432 262.
9394
2. – Община Кочериново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план на поземлен имот
№ 115046, местност Чалтиците в землище на с.
Бараково, община Кочериново, с цел промяна
предназначението от „ливада“ в такъв за „жилищно строителство“ по реда на ЗОЗЗ. Проектът
може да се разгледа в сградата на Община Кочериново – направление „Териториално и селищно
устройство“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните собственици могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
9503
91. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и
специализирана план-схема към ПУП за обект:
Ветропарк „Орисол – 1“ в землището на с. Боснек
(Крапец), местности Студен извор, Кленска кория, Обуеница и Шипочки рид, община Перник,
област Перник. Проектът за ПУП – ПЗ и специализираната план-схема към ПУП са изложени в
стая № 5, ет. ХІІ, в сградата на Община Перник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да разгледат изработения
проект и специализираната план-схема към ПУП
за обекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация Перник.
9549
92. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за
обект: Ветропарк „Орисол – 1“ в землищата на
гр. Перник, местности Голо бърдо и Ветрушка,
и гр. Братановци, местност Голо бърдо, община
Перник, област Перник. Проектите за ПУП – ПЗ
са изложени в стая № 5, ет. ХІІ, в сградата на
Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да разгледат
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изработените проекти за ПУП – ПЗ за обекта и
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация Перник.
9550
69. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична регулация в структурна
единица 122 ТП по ОУП на община „Марица“,
местност Гарата, по кадастралната карта на с.
Бенковски, област Пловдив, изготвен на основание
Заповед № РД-09-333 от 5.05.2011 г. на кмета на
община „Марица“ при условията на чл. 16, ал. 7
ЗУТ, като се образуват три нови квартала: 67, 68
и 69, с отреждане на Псп. Имотите, включени в
тези разработка, по вид собственост са: 43.394,
43.385, 43.386, 43.387, 43.389, 43.392, 43.390, 43.391,
43.19, 43.23, 43.15, 43.11, 43.12, 43.13, 43.14, 43.16 и
43.32 – частна собственост, 43.18, 43.20, 43.22 и 43.27.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408 (дирекция „УТЕС“). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
9504
68. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен план за улична регулация и имоти за
обекти на публична собственост в структурна единица 108 по ОУП на община „Марица“, местност
Изток от селото, по кадастралната карта на с.
Войсил, област Пловдив, изготвен на основание
Заповед № РД-09-357 от 5.05.2011 г. на кмета на
община „Марица“ при условията на чл. 16, ал. 7
ЗУТ, като се образуват три нови квартала: 44, 45
и 46, с отреждане на Смф. Имотите, включени
в тази разработка, по вид собственост са: ПИ
25.600, 25.602 и 25.13 – общинска частна собственост; ПИ 25.603, 25.12 и 25.15 – общинска
публична собственост, и ПИ 25.16, 25.17, 25.2,
25.14, 25.3, 25.604, 25.605, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10
и 25.11 – частна собственост. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408 (дирекция „УТЕС“). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
9505
22. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за отводнителен канал през ПИ № 000425, 000149,
000152, 000154 и 000279 от КВС на с. Сърнево,
община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
9506
23. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Преместваем павилион в ПИ № 000075,
местност Алеков баир, землище на с. Знаменосец,
община Раднево, област Стара Загора“, подобект:
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„Присъединяване към мрежи НН – кабел 1 kV“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
9507
24. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на кабел 20 kV до ПИ № 024012 по плана на
землище на с. Любеново, община Раднево, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до Община Раднево.
9508
25. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за отводнителен канал през ПИ № 000094, 000095,
000098, 000128, 000159, 000338, 000346, 000371 и 000702
от КВС на с. Сърнево, община Раднево, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
9509
92. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че Общинският експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) при Община Царево с
Решение № 39 от протокол № 6 от 14.07.2011 г.
приема представения проект за ПУП – ПРЗ за кв.
90, кв. 97, кв. 98 и кв. 113 по кадастралната карта
на гр. Царево, като от „временна промишлена
зона“ се отредят „за предимно производствена
зона“, в която не се допуска производство с
вредни отделяния и се допуска изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала,
магазини и заведения за обществено хранене
и хотели. Проектът се съхранява от дирекция
„УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане
по всяко време на работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
9510

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
кмета на Община Брегово на Заповед № РД09-113 от 21.02.2011 г. в частта „целогодишна
забрана за риболов в р. Тимок“ на министъра
на земеделието и храните, по което е образувано
адм.д. № 7852/2011 по описа на Върховния административен съд.
9574
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по жалба на
Емилия Василева Григорова и Димитър Златанов
Григоров срещу Решение № 2405-10 от протокол
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№ 24 от 23, 24, 30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за регулация и застрояване на кв. Свети Никола, гр. Варна,
в частта относно имот № 731, е образувано адм.
дело № 2525/2011 по описа на Административен
съд – гр. Варна, ХХІХ състав. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок от един месец от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административен
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството. Производството по
делото е насрочено за 04.10.2011 г. от 9 ч.
9483
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 262/2011, насрочено за 8.09.2011 г. от
11,30 ч. по оспорване от Любка Тодорова Каишева от Смолян, кв. Райково, ул. К. Аврамиков
7, и Богдана Христева Насташова от с. Момчиловци, ул. Евридика 8, против Заповед № 155 от
23.09.2008 г. на кмета на Община Смолян, издадена
на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 135,
ал. 3 ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация в кв. 110 и 111 по
плана на гр. Смолян, кв. Райково, изменение на
уличната и дворищната регулация от о.т. 776 до
о.т. 825 по работния проект. Промяната обхваща
урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – озеленяване, II-2143, Х-2142 и III – озеленяване, в кв. 111
по плана на гр. Смолян, кв. Райково, по кафяво
и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Смолян, по номера на
образуваното адм. дело, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
9575
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ, че адм. дело № 7887 по описа на АССГ
за 2010 г., насрочено за 19.10.2011 г. от 9,30 ч., е
образувано срещу Решение № 241 от 16.04.2009 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и план за застрояване на м.
„Изток – Изток част І и част ІІ“ в разширението
на ул. Атанас Далчев пред УПИ ІІІ в кв. 61 по
жалба на Сава Цветкова Маркова, живуща на
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ул. Атанас Далчев 5. Съдът съобщава, че всички
лица, които имат правен интерес по смисъла на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т. е. за които обжалваният акт
е благоприятен в оспорената им част, могат да
поискат със заявление да бъдат конституирани
по делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на страната на ответника.
9482
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 576/2011 по описа на АССО
по оспорване на Виолетка Димитрова Петрова
от Правец, бул. Трети март 26, бл. 6А, вх. Е,
ап. 20, срещу Заповед № 17 от 23.01.2007 г. на
кмета на Община Правец в частта є, с която е
одобрено обособяването на строително петно за
търговски обект върху терена, заключен между
УПИ XIII, УПИ II – за обществено жилищно
строителство, задънена улица от о.т. 307а – о.т. 440
и бул. Трети март в кв. 20 по плана за регулация
и застрояване на гр. Правец. Уведомява заинтересованите страни, че могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218,
ал. 4 и 5 ЗУТ. Административно дело № 576/2011
е насрочено за 19.09.2011 г. от 11,15 ч.
9529
Софийският районен съд, ГО, 40 състав,
призовава Васил Николов Йорданов с адрес по
делото София, ж. к. Сухата река, бл. 21, вх. А,
ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.09.2011 г. в 11,30 ч. като ответник по
гр. д. № 5533/78, заведено от Мария Борисова
Христова. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9484
Софийският районен съд, гражданско отделение, 29 състав, призовава Елка Тодорова Колева-Гьоринг, с последен известен адрес София,
ул. Янко Забунов 48, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 5.10.2011 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 6234/98, заведено от Димитър
Владимиров Димитров. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9577
Кюстендилският окръжен съд, гражданска
колегия, I състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява заинтересованите страни,
че има образувано гр. д. № 321/2011, гражданска
колегия, I състав, с насрочено открито съдебно
заседание на 15.11.2011 г. в 14 ч. в Съдебната палата
в Кюстендил. Делото е образувано на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД по искане вх. № 2494
от 29.04.2011 г. от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Тодор
Коларов, с адрес за призоваване: Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 9, срещу Васил Стоянов
Велинов, с постоянен адрес: Кюстендил, ул. Батак
35, област Кюстендил, за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща
стойност 246 000 лв., а именно:
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На основание чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД от
Васил Стоянов Велинов:
– Самостоятелен обект в сграда с идент ификатор 41112.504.2022.1.3 (зем лище – четиридесет и една хил яди сто и дванадесет,
ка даст ра лен район – петстот ин и чет върт и,
поземлен имот – две хиляди двадесет и втори,
сграда – едно, обект – трети) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
с административен адрес: Кюстендил, ул. Гладстон 35, етаж 1, който самостоятелен обект се
намира в сграда № 1, построена в поземлен имот
с идентификатор 41112.504.2022, който обект е
със застроена площ 222,52 кв.м, на едно ниво,
с предназначение на обекта: жилище – апартамент; при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – № 41112.504.2022.1.2;
под обекта – № 41112.504.2022.1.1; над обекта:
№ 41112.504.2022.1.4, собственост на Васил Стоянов
Василев съгласно нотариален акт № 88, т. 1, рег.
№ 1067, н. д. № 78/2009 г.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.504.2022.1.4 (землище – четиридесет и една
хиляди сто и дванадесет, кадастрален район – петстотин и четвърти, поземлен имот – две хиляди
двадесет и втори, сграда – едно, обект – четвърти)
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК – София, с административен адрес:
Кюстендил, ул. Гладстон 35, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, построена
в поземлен имот с идентификатор 41112.504.2022,
който обект е със застроена площ 315 кв.м, на 1
ниво, с предназначение на обекта: жилище – апартамент, ведно с прилежащите към обекта: тераса с площ 63 кв.м, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – № 41112.504.2022.1.2 и 41112.504.2022.1.3;
над обекта: № 41112.504.2022.1.5, собственост на
Васил Стоянов Василев съгласно нотариален акт
№ 88, т. 1, рег. № 1067, н. д. № 78/2009 г.
– Сумата от продажбата на 1/2 идеална част
от трите недвижими имота, продадени с нотариален акт № 27, т. VІІ, рег. № 11811, н. д. № 700 от
02.10.2007 г. за покупко-продажба на недвижим
имот на нотариус с район на действие КРС, в
размер 4000 лв.
Заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят своите претенции върху имуществото.
9530
Търговищкият окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 198/2011 със страни КУИППД като
ищец и Мустафа Джемалов Мустафов с постоянен
и настоящ адрес Търговище, ул. Република 24,
ет. 4, ап. 12, и Нерман Мехмедова Хюсеинова с
постоянен адрес Търговище, ул. Трети март 13,
и настоящ адрес Търговище, ул. Република 24,
ет. 4, ап. 12, като ответници с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на иска:
396 362,54 лв. Предмет на делото е отнемане на
следното имущество:
От Мустафа Джемалов Мустафов на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73626.510.318.6.12, тристайно жилище
№ 12 на ет. 4 в тяло две в сграда ЖСК „Зора“ в
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Търговище, ул. Република 24, със застроена площ
77,53 кв. м и избено помещение № 12.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 73626.508.75.1.73, ап. 73 на ет. 13 в жилищна сграда, блок № 53 в Търговище, кв. Запад
2, със застроена площ 82 кв. м с прилежащото
му таванско помещение № 73.
– Лек автомобил марка и модел „Форт Ескорт“,
рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428,
двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г.
– Лек автомобил, марка и модел „Пежо Ранч 1.9
D“, рег. № Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410,
двигател № PSAWJZ0DSA400146, първа регистрация 13.10.1998 г., придобит на 21.10.2010 г.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД се иска
да се обяви недействителност по отношение на
държавата на сделката, сключена между Мустафа
Джемалов Мустафов и Нерман Мехмедова Хюсеинова, обективирана в нотариален акт № 40, том
XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на
нотариус № 469, вписан акт № 104, том Х, вх. рег.
№ 4713 от 27.08.2008 г. на Службата по вписвания – Търговище, и същият да бъде отнет в полза на
държавата на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от
Мустафа Джемалов Мустафов, а именно: поземлен
имот с идентификатор № 73626.510.221 с трайно
предназначение – урбанизирана, с начин на трайно
ползване – ниско застрояване, с площ по НА 426
кв. м, намиращ се в Търговище, ул. Трети март
13, заедно с цялата построена в имота сграда с
идентификатор № 73626.510.221.4 с предназначение
„Жилищна сграда“ със смесено предназначение,
триетажна, с площ по НА съгласно скица № 3651
от 26.08.2008 г. на СГКК – Търговище, от 101 кв.
м и намиращите се в нея самостоятелни обекти.
Всички трети лица извън страните по делото, ако
имат претенции и заявяват самостоятелни права
върху така описаното имущество, могат да встъпят
в делото и да предявят своите искове в срок до
приключване на първото по делото заседание.
То е насрочено за 14.12.2011 г. от 9,30 ч., в зала
№ 4 на ТОС.
9576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20938/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тийм Визия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Арсеналски 7, ет. 3,
ап. 10, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма
забранителен или лицензионен режим, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
спедиторска, строителна, транспортна дейност,
консултантски услуги, реклама, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Анита Георгиева Ангелова, Стоилка Димитрова
Панчева и Андрей Констатинов Русинов и се
управлява и представлява от Анита Георгиева
Ангелова и Стоилка Димитрова Панчева заедно
и поотделно.
12338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20976/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джоя фуд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, бул. Витоша 19, ет. 5, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство,
покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна
търговия, всички видове услуги за населението,
складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, туристическа и
туроператорска дейност, всякаква, разрешена от
закона търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Маркантонио Паризи, който го управлява и представлява.
12339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21013/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Абиас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Лерин 14, вх. А,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: мениджмънт на
недвижими имоти, търговско представителство,
търговско посредничество и търговско агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Пепа Доцова Николова, която го
управлява и представлява.
12340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20678/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Грийн ентърпрайсис интернешънъл“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучър 116, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: производствена, вътрешно- и външнотърговска дейност, разкриване на магазини
и обекти за търговия и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортни услуги, вътрешен
и международен транспорт (след получаване
на лиценз), строителна и телекомуникационна
дейност, киноиндустрия, реклама, маркетинг и
извършване на всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Надежда
Иванова Грийн и Джефри Фредерик Грийн и
се управлява и представлява от Надежда Иванова Грийн.
12341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20488/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Венто Булгари“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“,
ул. Проф. Цветан Лазаров 10, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид
стоки и услуги, търговско представителство и
посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Райко Тотев Христов, който го управлява и
представлява.
12342
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21028/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бориноватив“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Горски пътник 17,
ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: подготовка,
разработване и внедряване на нови продукти и
технологии – иновативни технологии – производство на метални, керамични и други изделия,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
складиране, преработка, внос, износ, реекспорт,
бартер на храни и селскостопанска продукция
в суров и в преработен вид, други незабранени
от закона стоки, ресторантьорство, оценителска, посредническа, организационна, рекламна,
консултантска, информационна, комисионна,
складова, транспортна и спедиционна дейност,
инженеринг, предприемачество, трансфер на
тех нолог ии, ноу-хау, сделк и с ин телек т уа лна собственост, търговско представителство,
анализи и прогнози, производство, покупка и
продажба на промишлени и селскостопански
стоки, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Захари Тодоров Захариев и Валентин Кирилов Трифонов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20564/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Колорит“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 407, вх. В, ет. 2, ап. 41, с предмет на дейност:
транспортна и строителна дейност, шивашки
услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество,
търговия и ремонт на всички видове електроуреди,
търговия и ремонт на телевизори, аудио- и видеотехника и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мария Светославова Пиринджиева, която го управлява и представлява.
12344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19923/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Геомодел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 53,
вх. 1, ап. 7, с предмет на дейност: геофизични,
хидроложки, екологични, инженерногеоложки и
геоложки проучвания, математически моделни
изследвания, лабораторни и полеви изследвания,
консултации, експертизи и проектиране, интепретация и реинпретация на данни от геофизични, хидрогеоложки и екологични проучвания,
решаване на прогнозни задачи, математически
модели за оценка на ресурсите и естествената
защитеност на подземни води, прогнозни модели
на замърсяването на водите и почвите от природни и техногенни източници, оразмеряване и
изграждане на вододобивни и водопонизителни
съоръжения (кладенци и дренажи) и на системи
за добив на геотермална енергия, оразмеряване на
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санитарно-охранителни зони около вододобивни
съоръжения, организиране и експлоатация на
системи за мониторинг на подземни и повърхностни води, геодезическ и, маркшайдерск и,
кадастрални и земемерски дейности, създаване
на бази с данни на основата на ГИС, производство и реализация на софтуерни продукти,
производство и реализация на измервателна и
контролна апаратура, супервайзърска дейност,
посредническа и представителна дейност, всички
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Тонев Стоянов и Стефан
Сотиров Димовски и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
12345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20642/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Френд
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Крива река, ул.
Виктор Григорович 27, ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: реклама, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Звездалин Жечев Златев, Димитър Маринов Златков и Иво Маринов Златков и
се управлява и представлява от Звездалин Жечев
Златев и Димитър Маринов Златков заедно и
поотделно.
12346
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 18414/2007 вписва промени за „МДМЛ“ – АД:
вписва като прокурист Венцислав Стефанов Табаков; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Йордан Петров
Петракиев и от прокуриста Венцислав Стефанов
Табаков всеки поотделно.
12347
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 4730/2007 вписва промени за „Щайгер
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Тихомир Тодоров Томов на Илиян Русинов
Русинов; заличава като съдружник и управител
Тихомир Тодоров Томов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Щайгер БГ“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Илиян Русинов Русинов; вписва учредителен акт – статут
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Илиян Русинов Русинов.
12348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21244/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Систем Уан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
услуги в сферата на информационните технологии, покупко-продажаба на компютърни части
и компоненти и всички други, незабранени от
закона дейности. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Систъм Уан Бетайлигунг унд
фервалтунг ГМБХ“, Австрия, рег. под № 5.160 от
24.X.2007 г., Виена 1010, Малерщрасе 13/5-7, представлявано от Грегор Михалек, и се управлява
и представлява от управителя Дейън Зачевич.
12349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20881/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„М Б М Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Васил
Левски 150, ет. 2, с предмет на дейност: маркетингови проучвания и консултации, изследвания
на фокус групи, прогнози, статистически анализи и информация, социологически проучвания,
рекламна дейност, посредничество и търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, внос, износ, реекспорт, търговия с промишлени стоки и стоки
за бита, хотелиерство и ресторантьорство, сделки
с недвижими имоти и ограничени вещни права,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Михаил Атанасов Янов, който го
управлява и представлява.
12350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20086/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ММ холдинг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 238,
вх. Б, ет. 4, ап. 34, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка и продажба
на хранителни продукти и стоки, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, сервиз, покупки, продажби и
услуги с компютърна техника и компютърни
компоненти, хидро- и топлоизолации, всякакви
ремонтно-строителни дейности, лизинг, внос и
износ на стоки, таксиметрови услуги и всички
други сделки, услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Младен Пламенов Младенов и Момчил Генадиев Вартанян
и се управлява и представлява от Младен Пламенов Младенов.
12351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20269/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аква Вито“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 342, вх. 2, ет. 14, ап. 67, с предмет на дейност: проектиране, инженеринг, проектиране на
софтуер и хардуер, консултантска и транспортна
дейност, външна и вътрешна търговия със стоки
и услуги, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина на български
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и чуждестранни физически и юридически лица,
реклама, мениджмънт и маркетинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Виктория Василева Василева-Томова,
която го управлява и представлява.
12352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 331/2007 вписва промени
за „Телесуичинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Оля Василева Лозева
на Иванка Боянова Бръзицова; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Оля Василева Лозева; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Иванка Боянова
Бръзицова; вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Оборище“,
ул. Марагидик 38 – 40, ап. 5; вписва изменен
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Иванка Боянова Бръзицова.
12353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21017/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Инаут
уърлд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Фондови
жилища, бл. 206, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет на
дейност: консултантски услуги, маркетинг, реклама, търговско представителство, посредничество и
агентство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски
услуги, търговска продажба на стоки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки,
и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Данчо Данчев
Данчев и Иво Милчев Гиздарски и се управлява
и представлява от Данчо Данчев Данчев.
12354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19588/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лин Скаулър“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Г.
С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, производство и търговия на стоки
и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всякаква дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или
регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Лин Макдоналд Скаулър,
която го управлява и представлява.
12355
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 20622/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Зета
7“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 307,
вх. 7, ет. 5, ап. 32, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен, или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книги с цел препродажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, консултантски, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. Дружеството е със
съвет на директорите в състав: Тончо Маринов
Тончев – изпълнителен директор, Владимир
Михайлов Стойчев – председател, и Екатерина
Тончева Тончева – зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор
Тончо Маринов Тончев.
12356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20818/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сигма композита“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Твърдишки проход 231, офис 10 – 11, с предмет
на дейност: технически и търговски консултации,
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормативно ограничителен режим, сделки с недвижими имоти,
строителство, консултантски услуги, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
маркетингова дейност, комисионна, складова и
лизингова дейност, посредничество, агентство и
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица у нас и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска,
туристическа, рекламна и импресарска дейност
в страната и в чужбина и всякаква търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Клаудио
Баризели, който го управлява и представлява.
12357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20300/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кумбулка“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 48А, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност:
строителство, инвестиции, търговия на едро и
дребно, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, внос и износ на стоки
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и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Антоан Иванов Димитров,
който го управлява и представлява.
12358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20466/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инфрагконсулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Паскал Тодоров
9, ап. 24, с предмет на дейност: изследователска,
учебна, проектантска и консултантска дейност,
финансово-счетоводни услуги и икономически
консултации, маркетингови проучвания, инженерингова дейност на инфраструктурни обекти,
газови, отоплителни, климатични, електро- и
В и К инсталации, търговия с газова, отоплителна и климатична техника, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на ценни
книжа с цел продажба, рекламна и информационна дейност, пътнически и товаро-транспортни
услуги в страната и в чужбина, външнотърговска
дейност (внос и износ) във връзка с предмета на
дейност на фирмата, посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, лизингова дейност, складова
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Стандарт“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 10/2000 по описа на Плевенския окръжен съд),
и се управлява и представлява от управителя
Петко Стефанов Стефанов.
12359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20651/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Салг Еърболс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ж.к. Борово, ул. Тодор
Каблешков 1, сграда „Туристимпекс“, ет. 2, офис
9, с предмет на дейност: разработка на високи
технологии в областта на строителството, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, търговия със строителни материали, комисионерство,
търговско представителство и посредничество,
покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг, мениджмънт, както и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефанка Александрова Стайкова и Лидия Георгиева Георгиева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20562/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нодика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Петър Стубел 13, ет. 3,
ап. 11, с предмет на дейност: доставка, монтаж,
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ремонт, инсталиране на машини, оборудване и
резервни части за добивната, металургичната, хранително-вкусовата, преработвателната, селското
стопанство, доставка и реализация на торове и
химикали, необходими за селското стопанство,
производство и реализация на продукция от
растениевъдството и животновъдството, мляко и
млечни произведения, месо и колбаси, търговско
представителство и агентство, транспортни услуги
във и извън страната, вътрешна и външна търговия, рекламно-информационна, консултантска
дейност в сферата на земеделието и горското
стопанство, както и в други сектори, нуждаещи
се от консултантска дейност, селски и екологичен
туризъм и ресторантьорство, дърводелски услуги,
ремонт и поддръжка на битова техника, строително-ремонтни и монтажни работи и услуги,
ремонт на електро- и водопроводни инсталации,
транспортна дейност за товарни превози и превоз на стоки и пътници в страната и в чужбина,
производство на изделия от селското стопанство,
както и търговия и преработка, всички други,
незабранени от законодателството дейности и след
снабдяване с разрешителни и лицензии, за които
се изискват такива. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Нонна Борисова Касабова, която го управлява и представлява.
12361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20624/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Акира“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадника, ул. Позитано 171, вх. 1, ет. 6, ап. 2, с
предмет на дейност: организиране и провеждане
на хазартни игри в игрални зали, в съответствие
със законодателството и след получаване на съответното разрешение и лиценз, както и всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Зарко Кирилов Кануров, който го управлява и
представлява.
12362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19882/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мотив – 77“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Козяк 43,
ет. 2, ап. 10, с предмет на дейност: търговска,
комисионна, оказионна и вкл. с колекционерска
стойност, всякакъв вид услуги, незабранени от
закона, маркетингови проучвания, импорт и
експорт на автомобили и авточасти, сервизна
дейност, ресторантьорство, покупко-продажба на
недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми и всички, незабранени
дейности от българското и международното законодателство. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Цветомила
Николаева Петрова и Йорданка Йорданова Иванова и се управлява и представлява от Цветомила
Николаева Петрова.
12363
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20390/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ИС и БМ пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Прага 16, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба
и търговия с недвижими имоти, управление на
жилищни, търговски, офис и промишлени имоти,
внос, износ и търговия със строителни материали,
строителство, ремонт и обзавеждане на сгради,
изграждане и отдаване под наем на търговски,
административни и офис площи, промишлени
изделия и хранителни продукти, търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, внос и износ,
търговска и посредническа дейност, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Морис Бокобза и Елияху Саба
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21079/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериън
бестхип енд асошиейтс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
бул. Симеоновско шосе 110, комплекс „Градина“,
дом 15, ап. 1, с предмет на дейност: закупуване
и продажба на недвижими имоти, вкл. всички
свързани с това допълнителни дейности, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Естерс Фервалтунгс ГмбХ“ и
„Бългериън Бестхип“ – ООД, и се управлява и
представлява от Митко Младенов Маринов.
12365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лисец“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица,
ул. Стефан Стамболов 67, с предмет на дейност:
пок у пка и прода жба на недви ж ими имоти,
търговия с хранителни продукти, търговско посредничество, ресторантьорство и хотелиерство,
строителна и предприемаческа дейност, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Марин Георгиев Захариев, който го
управлява и представлява.
12366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20080/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Артстоун 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 2, бл. 228, вх. 1, ет. 4, ап. 9, с предмет
на дейност: изработване и търговия с изделия
от мрамор, гранит и други инертни материали,
посредничество, агентство и представителство на
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български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със строителни
материали, изделия и конструкции, обработване
на мрамор, гранит и други инертни материали,
както и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сашко Герасимов Александров, който
го управлява и представлява.
12367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20734/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Финексин
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Горски пътник 1,
ет. 7, ап. 24, с предмет на дейност: строителство,
ремонт, облицовка, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, лизингова дейност, комисионни,
рекламни, информационни, програмни, консултантски услуги и други дейности, за които няма
изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Финексин“ – ООД (рег. по ф.д. № 11961/2005),
„Пи Ди Файненшъл Груп“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 7191/2007), и се управлява и представлява от
Григор Митьов Бончев.
12368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Зет козметикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон 70, ап. 19, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с козметика, козметични
продукти и хранителни добавки, извършване на
козметични услуги в козметични центрове, организиране на козметични курсове, оборудване
и управление на козметични салони, предоставяне на козметично-оздравителни процедури,
посредничество, агентство и представителство на
местни и чуждестранни лица, всички останали
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Грети
Павлова Гарсия Залдуеги, която го управлява и
представява.
12369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 8220/2007 вписва промени за „Алдемарин“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Снежана Илиева Христова;
вписва като член на съвета на директорите „Розим“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2267/99 по описа
на Старозагорския окръжен съд), представлявано
от Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова;
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 149 100 лв. на 152 100 лв. чрез издаване на
нови 30 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв.; вписва нов
устав, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 21.XII.2007 г.
12370
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 9035/2007 вписва промени
за „Зенре“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: покупка, продажба и замяна на
недвижими имоти, построяване, проектиране и
обновяване на сгради за продажба и представителство на тази дейност, управление на недвижими имоти, консултации и реклама, свързани с
недвижимите имоти, лизингова дейност, всякаква
друга дейност, незабранена от закона.
12371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20790/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Домоуправител“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап. 8, с предмет на
дейност: разработване и внедряване на уеббазирани софтуерни решения, предоставяне на услуги
в областта на информационните технологии и
комунално-битовия сектор, проектиране, разработване, внедряване и съпровождане на информационни системи и системи за управление,
други търговски дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Красимир Димитров Кръстев, който
го управлява и представлява.
12372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20766/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Младена“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Оборище 72, вх. Г, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
консултиране, проектиране, конструиране, технология, производство на облекло, бельо, ботуши,
дантела, изпълнение на бродерии, откриване на
модни къщи, бутици, ателиета, магазини, производство на чадъри и тенди, организиране на
шоупрограми, провеждане на учебни курсове,
консултантска и посредническа дейност, рекламна
и издателска дейност, организиране на манекенски
курсове, провеждане на ревюта, външнотърговска
дейност, експорт, импорт и реекспорт, бартерни
сделки и лизингова дейност, организиране на изложби, панаири, търговия и конкурси, продажба
и сервизна дейност на автомобили, скутери за
водни ски, яхти и гребни лодки, производство
на стоки за народно потребление, художествени
занаяти и приложни изкуства, инвестиционна и
производствена дейност, оборудване на спортни
съоръжения, всички видове транспортна дейност,
хотелиерска и продуцентска дейност, външен и
вътрешен туризъм, отдих на населението, продажба и сервизна дейност на машини и съоръжения
в шивашката промишленост, вътрешнотърговска
дейност и проектиране на интериорен дизайн,
търговски услуги и ресторантьорство, участие в
безмитни и свободни зони, друга стопанска дейност, за която не съществува законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Атанаска Василева Захариева, която
го управлява и представлява.
12373
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20336/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джейкъбс пропъртис 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти, строеж и ремонт на
сгради с цел продажба или отдаване под наем,
внос-износ, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна
и информационна дейност, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, консултантска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мери Катерин Джейкъбс,
която го управлява и представлява.
12374
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 18877/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кими – Кирил Симеонов“ (рег.
по ф.д. № 12043/93) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „К М
С партнерс“ – ЕООД съгласно договор за прехвърляне на предприятие от 11.XII.2007 г.; вписа
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Принцеса – Мария Гулева“ (рег. по ф.д. № 14477/96) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „К М С партнерс“ – ЕООД.
12375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20867/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ное
шалтехник България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
бул. Васил Левски 98, ет. 3, ап. 6, с предмет на
дейност: проучване на пазара и консултации в
областта на изграждане на кофражи и строително
скеле, функциониране, производство и продажба
на оборудване за строителството, по-специално
кофражи и строителни скелета, инженерингова
дейност за проектиране на кофражи и строителни скелета, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Ное шалтехник Георг Майер Келер
ГМБХ +Ко.КГ“ и се управлява и представлява
от управителя Иван Илиев Клечеров.
12376
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20613/2007 вписа в търговския регистър еднолично дуржество с ограничена отговорност
„Инсек консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 118, ет. 7, ап. 58, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, разработка на софтуер,
опериране с електронни комуникационни мрежи
и предоставяне на електронни комуникационни
услуги, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Тодор Емилов Ялъмов,
който го управлява и представлява.
12377
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20663/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аркада“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Поручик Орозов 19, с предмет на
дейност: консултантска дейност, посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерство
и ресторантьорство, производство, вътрешна и
външна търговия с промишлени и хранителни
стоки, всякаква стопанска дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружнииц Илияна Георгиева Милачкова и Светослав Христов Павлов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 12871/2006 вписва промени
за „Булко“ – ООД: вписва промяна на предмета
на дейност: планиране на производството на
членуващите производители според пазарното
търсене на зеленчуци, събиране на информация
за произвежданата и реализирана продукция от
техните членове, относно площи, сортов състав,
класове на качество, количество, добиви и продажби, контрол върху качеството на продукцията
в съответствие с общите правила, събиране на
производствената от членовете им продукция и
нейното предлагане и реализиране на пазара (за
организации на производителите на плодове и
зелунчуци реализацията е не по-малко от 80%
от продукцията на всеки един от членовете є),
осигуряване и съдействие за осигуряване на
технически средства за съхранение, опаковане
и търговия на произведената от членовете им
продукция, вкл. и подготовка за продажба и
доставка до купувачи на едро, консултации на
ченовете относно производството на висококачествени продукти чрез съвместна работа със
специализирани институции, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството; вписва
нов дружествен договор.
12379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 6673/2006 вписва промени
за „Кристал ВД 63“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Роберт Милтон Станев
на Димитър Сашков Димитров; заличава като
едноличен собственик на капитала Роберт Милтон
Станев; заличава като управители Христо Петров
Христов и Иван Панчев Иванов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Сашков Димитров; дружеството ще се
управлява и представлява от Димитър Сашков
Димитров; вписва нов учредителен акт.
12380
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2008 г.
по ф.д. № 11059/2006 вписва промени за „Крам
6“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени
дяла от Александър Кузманов Мицев на Райна
Методиева Станоева; заличава като съдружник
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и управител Александър Кузманов Мицев; дружеството продължава дейността си като „Крам
6“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
Райна Методиева Станоева; дружеството ще се
управлява и представлява от Райна Методиева
Станоева; вписва нов учредителен акт.
12381
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.I.2008 г. по ф.д.
№ 1158/2006 вписва промени за „С.Е.В.А.“ – АД:
вписва промяна на наименованието на „Бизнес Валю България“ – АД; вписва нов съвет
на директорите за срок 3 г. в състав: Паоло
Вентурини – председател, Гаетано Ладзерини и
Франческо Антонели – заместник-председател;
дружеството ще се управлява и представлява
от изпълнителния директор Паоло Вентурини;
вписва нов устав, приет на ОС на акционерите,
проведено на 20.XII.2007 г.
12382
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 1801/2007 вписва промени за „Куантум
проджектс“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала
на дружеството „Гейнко ентерпрайзис“ – ООД,
на „Куантум Проджектс“ – ООД.
12383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20414/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еса – Образователен център „Витоша“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
с. Мърчаево, ул. Казашка махала 20, с предмет
на дейност: организиране, регистриране и реализиране на учебни центрове с цел осигуряване на
пълноценен учебен процес съобразно утвърден
план и спазване на държавните образователни изисквания, провеждане на курсове за квалификация
и преквалификация, изучаване на чужди езици,
цялостна организация на семинари в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
рекламна и издателска дейност, представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, реклама,
обзавеждане и покупко-продажба на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Слава Стоянова Василева, Анна
Деянова Деянова-Атанасова и Емилия Людмилова
Николайчева и се управлява и представлява от
Слава Стоянова Василева.
12384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19589/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Солар
Сълюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ул.
Ангелов връх 12, с предмет на дейност: проектиране, изграждане, поддържане, управление и
експлоатация на съоръжения за производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници, производство и търговия с електроенергия от възобновяеми енергийни източници,
търговско представителство и посредничество
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при внос и износ на енергия (за обекти с мощност над 5 MW за електроенергия и над 1 MW
за топлоенергия – след получаване на съответно
разрешение) от възстановяеми и конвенционални
енергийни източници, проучване, проектиране,
разработване, търговия с технологии, ноу-хау, патенти, лицензии и марки и свързани с тях стоки
и услуги, инженеринг, иновативни разработки
на приспособления и съоръжения, нови методи
и технологии за надграждане на електросилова
инфраструктура с телекомуникационни кабели,
бизнес и технически консултации, обучение на
кадри в областта на техническите и пазарните
иновации, строително проектиране и управление
на проекти, цялостно строителство или отделни части от строителни обекти, консултации и
маркетинг в областта на стопанската дейност и
мениджмънт, рекламна дейност, организиране и
управление на културно-информационни мероприятия и центрове, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Борислав Емилов Чолаков и Веселка Теодосиева Петрова, която го
управлява и представлява.
12385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20064/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пи
рекърдс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Драган
Цанков 12 – 16, партер, с предмет на дейност:
продуцентска дейност – организиране осъществяването, осигуряване финансирането, както и
издаването, възпроизвеждането и разпространението на звукозаписи, записи на филми и записи
на други аудио-визуални произведения, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга незабранена
от законодателството дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Владимиров Панов и Ивайло
Митков Игнатов и се управлява и представлява
от Теодора Иванова Симеонова.
12386
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20530/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кас
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Лавеле 15, ет. 1,
с предмет на дейност: търговско посредничество
и агентство, дистрибуторство, хазартна дейност
(след получаване на лиценз), както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Калоян Стефанов Стефанов и
Светослав Иванов Златев, които го управляват
и представляват заедно.
12387

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 13329/2007 вписва промени за „Ем Ви
Еф“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 14 817 900 лв. чрез
издаване на нови 14 767 900 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва изменения и
допълнения в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 20.XII.2007 г.
12388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20899/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ателие Серафимов Асошиейтс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул. Кочани 2а, вх. А,
ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: проектантски,
консултантски и експертни услуги в областта
на архитектурата, градоустройството, териториалното и ландшафтното устройство, дизайн
и интериор, производство и търговия на едро и
дребно със стоки от всякакъв вид, разрешени
от законодателството, внос и износ на всякакви
стоки и услуги, незабранени с нормативен акт,
бартерни сделки, покупко-продажба и други
сделки с лицензии, ноу-хау и други обекти на
интелектуалната собственост, туроператорска
дейност, хотелиерски и ресторантьорски услуги,
издателска и рекламна дейност и всякакви други
сделки, незабранени със закон, в случаите, когато
отделен закон предвижда извършването на някоя
от дейностите на дружеството с разрешение на
държавен орган или лицензия или регистрация,
тази дейност ще се извършва от дружеството
след получаване на съответните разрешение или
лицензия, или след извършване на съответната
регистрация. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радомир Танков Серафимов, който го
управлява и представлява.
12389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21053/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пеев – Батимон“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 465,
вх. 4, ет. 3, ап. 76, с предмет на дейност: строително-ремонтни дейности и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Йорданов Пеев и Любомир
Йорданов Пеев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
12390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19741/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диляна Н“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Люлин 5, бл. 503, вх. А, ет. 6, ап. 36, с предмет на
дейност: козметика, маникюр, педикюр, масаж,
СПА терапии, фризьорство, търговия на дребно,
продажба на козметика и парфюмерия, както и
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

със съдружници Диляна Димитрова Николова и
Евдокия Димитрова Николова и се управлява и
представлява от Диляна Димитрова Николова.
12391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20281/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пронто медия груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“, ул.
Цар Симеон 40, с предмет на дейност: рекламна и издателска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски
или други услуги. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Люба Николова Владкова, която го
управлява и представлява.
12392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 20939/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„БЛД Владая“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Христо
Стамболски 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки
и услуги от всякакъв вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, покупка,
строеж, обзавеждане или управление на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква
друга дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени налични поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала „Бългериан ленд
дивелъпмънт“ – ЕАД, със съвет на директорите
в състав: Христо Теодоров Илиев – председател,
Васил Николов Василев – зам.-председател, и
Димитър Бончев Савов – изпълнителен директор,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Бончев Савов.
12393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21058/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговдорност „Т и Р
Автокомерс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Майстор
Павел от Крим 15, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина – търговия с
автомобили, мотоциклети, строителна техника,
товарни автомобили, ремаркета и прикачен инвентар, автосервизна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество-
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то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Тодор Георгиев Тодоров и Роберт
Николаев Панов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
12394
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20884/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сарахим“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, кв. Горубляне, ул. 5 ноември 1, с предмет на дейност:
производство и продажба на миещи и перилни
препарати, антифриз, покупко-продажба на стоки
и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
и вещи от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, рекламни, транспортни, информационни,
програмни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Серафим Серафимов Георгиев, който
го управлява и представлява.
12395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20889/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Линдекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 54, вх. 1,
ап. 1 – 2, с предмет на дейност: предоставяне на
информационни и телекомуникационни услуги,
проектиране, изграждане, поддръжане и експлоатация на мрежи за електронни комуникации и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Топика експерт“ – ООД
(рег. по ф.д. № 3120/98 по описа на СГС), и Димитринка Иванова Илиева, която го управлява
и представлява.
12396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19858/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бразил
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
200а, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки
с цел продажба, отдаване на търговски площи
под наем, внос, износ и реекспорт на стоки,
търговско представителство, посредничество и
комисионерство, рекламна и консултантска дейност, търговска дейност, строителство, конструкторска дейност, транспортна дейност в страната
и в чужбина, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, а за дейност, за
която се изисква лиценз или разрешение, след
получаването им. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любка
Василева Чернокожева и Светослав Костадинов
Черкезов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12397
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 15617/2007 вписва промени
за „Перун инерт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла от Николай Георгиев
Иванов на Георги Вангелов Бояджиев; заличава като съдружник Николай Георгиев Иванов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Георги Вангелов Бояджиев; вписва промени в
дружествения договор.
12398
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 21029/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Пегас Нова“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, пл. Възражадане 8, с предмет на
дейност: предприемаческа дейност, строителство,
сделки с недвижими имоти, хотелиерска дейност,
туристическа дейност като туроператор и турагент,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, търговска, лизингова,
производствена дейност, консултантски услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 100 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 500 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Красимир Янков Янков – заместник-председател,
Николай Симеонов Николов – изпълнителен директор, и Горчо Гьончев Гьоков – председател, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Николай Симеонов Николов.
12399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф. д. № 7121/2007 вписва промени за
„Проджект дизайн“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Марияна Йорданова
Свакярова на Калин Илиев Гутурански; заличава
като съдружник и управител Марияна Йорданова
Свакярова; вписва като съдружник и управител
Калин Илиев Гутурански; премества седалището
и адреса на управление в район „Искър“, ж. к.
Дружба, бл. 24, вх. Д, ет. 2, ап. 78; вписва промяна
във фамилното име на съдружника и управител
Цветелина Светлинова Коцева на Гутуранска;
дружеството ще се управлява и представлява
от Цветелина Светлинова Гутуранска и Калин
Илиев Гутурански заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
12400
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20847/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интегрейтид вижънс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Добруджа 6, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, външна и
вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, консултантски, информационни
и други услуги, както и всякакви други сделки,
за които няма забрана със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Невена Руменова
Гашарова, която го управлява и представлява.
12401
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20194/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прогънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Мла дост“, ж. к.
Младост 3, бл. 361, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: търговия с оръжие, боеприпаси и
общоопасни средства, машини и съоръжения
(след издаване на съответното разрешително от
компетентните органи) и със средства за самозащита, стрелбищна търговска дейност; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица;
комисионна, спедиционна, превозна и складова
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Милчо Огнянов Михалков, който го
управлява и представлява.
12402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21076/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Леви Швиро
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Генерал
Й. В. Гурко 62А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство
и предприемачество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Дорон Леви Инженерство, строителство и
инвестиции“ – ООД, и „Рами Швиро Инженерство, строителство и инвестиции“ – ООД, и се
управлява и представлява от Дорон Леви, Гаи
Леви и Рами Швиро заедно и поотделно.
12403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 21091/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Апогея Естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 1А, бл. 550, вх. 2, ет. 8, ап. 48, с предмет
на дейност: покупко-продажба и узаконяване
на недвижими имоти и вещни права върху тях,
производство и търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански продукти в страната
и в чужбина, внос и износ, реекспорт, бартер на
стоки, инженерингова, строителна дейност, компютърни услуги, програмна и рекламна дейност,
международен и вътрешен туризъм, туроператорска дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
транспортни услуги, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, превод и легализация,
търговско представителство, комисионерство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
маркетинг, лизинг, консигнация, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закони или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антоанета Трайкова Николова, която
го управлява и представлява.
12404
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проджект дивелъпмънт естейт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж. к. Гео Милев, ул. Кочани 2а, вх. А,
ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: придобиване,
продажба, отдаване под наем, управление на
недвижими имоти, финансиране на проекти във
връзка с недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; в случаите, когато
отделен закон предвижда извършването на някоя
от дейностите на дружеството с разрешение на
държавен орган или лицензия или регистрация,
тази дейност ще се извършва от дружеството
след получаване на съответните разрешение или
лиценция или след извършване на съответната
регистрация. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радомир Танков Серафимов, който го
управлява и представлява.
12405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19918/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лапаест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Витоша“, ж. к. Бъкстон, ул. Вихрен 39А,
вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: покупка и
стопанисване на недвижими имоти, представителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5400 лв., със съдружници Бърнард Уайс, Лари
Райън и Пол Винсънт Кроти, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
12406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20341/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евмед“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“ , ж. к. Стрелбище,
ул. Нишава 120, вх. Б, ет. 1, ап. 25, с предмет на
дейност: търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически или
юридически лица, рекламна, информационна,
програмна дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, внос и износ на стоки, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евгений Евгениев Медникаров, който
го управлява и представлява.
12407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20195/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стиджо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж. к. Обеля – 2 част, бл. 257, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: превоз и спедиция на товари в страната
и в чужбина, таксиметрова дейност, производство
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, комисионна
търговия, складова дейност, реекспорт, информационни, рекламни, комисионни, издателски,
туристически, фризьорски и козметични услуги,
търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Нели Антонова Папазова, която го
управлява и представлява.
12408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 14205/2005 вписва промени
за „ПР стил“ – ООД: вписва прехвърляне на 21
дружествени дяла от Радослав Цонев Славов на
Стилиан Иванов Куцаров и на 21 дружествени
дяла от Стефан Тенев Иванов на Стилиан Иванов
Куцаров; вписва промени с дружествения договор.
12409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 78/2005 вписва промени за
„Кедра – 2005“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: сондиране и изграждане на водни,
газови и нефтени кладенци, геологопроучвателно
сондиране за рудни и нерудни полезни изкопаеми,
консултантски и експертни услуги, външноикономическа дейност, внос и износ, реекспорт по
бартерни, клирингови и други обвързани договори
и спогодби, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, маркетингова, лизингова и
транспортна дейност, производство на основни
и спомагателни материали и съоръжения, необходими за осъществяване на дейността, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва променди в учредителния акт.
12410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 7442/2006 вписва промени за „Реими“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 2 дружествени дяла от Илиана Александрова
Исуска на Галина Цветкова Дакова-Денчева и 2
дружествени дяла от Илиана Александрова Исуска
на Ивалинка Владимирова Боянова; вписва като
съдружници Галина Цветкова Дакова-Денчева
и Ивалинка Владимирова Боянова; дружеството
продължава дейността си като „Реими“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Илиана Александрова Исуска; вписва нов дружествен договор.
12411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 122/2006 вписва промени за „Квадрекс“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на 60
650 лв.; вписва промяна в адреса на управление:
София, район „Средец“, ул. Добруджа 6; вписва
промени в учредителния акт.
12412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 9973/2006 вписва промени
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за „Нови мелници“ – ООД: вписва прехвърляне
на 86 дружествени дяла от Владислав Карамфилов
Димитров на Йоанна Любомирова Никова и 10
дружествените дяла от Владислав Карамфилов
Димитров на Любомир Николов Ников; заличава
като съдружник Владислав Карамфилов Димитров; вписва като съдружник Любомир Николов
Ников; вписва нов дружествен договор.
12413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф. д. № 1097/2006 вписва промени
за „Любрез“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Мария Кирилова Кирилова на Малвина Милчева Декова; заличава
като едноличен собственик и управител Мария
Кирилова Кирилова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Малвина
Милчева Декова; дружеството ще се управлява
и представлява от Малвина Милчева Декова;
вписва нов учредителен акт.
12414
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VІ.2007 г.
по ф. д. № 7846/2001 вписва промени за „Виан
21“ – ЕООД: заличава като управител Константин
Жечев Желязков; дружеството ще се управлява
и представлява от Антоанета Цанова Андреева.
12415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19787/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балтика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Цанко
Церковски 2, с предмет на дейност: производствена дейност, продажба на едро и дребно на
хранителни, индустриални и други стоки, внос,
износ, търговия с недвижими имоти, търговско
представителство, посредничество и комисионерство, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Таня Петрова Траянова-Христакиева,
която го управлява и представлява.
12416

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение в
частна полза „Спортен клуб по културизъм и
фитнес Хард кор“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.09.2011 г. в 16 ч. на адрес: София, район
„Витоша“, ул. Екатерина Божилова 4, при следния
дневен ред: 1. промяна на чл. 17, ал. 3 от устава – свикване на общото събрание; 2. приемане на
нови членове, депозирали молби в сдружението,
които се уведомяват, че следва да присъстват на
общото събрание; 3. освобождаване на членове,
депозирали молби за напускане; 4. промяна на
наименованието на сдружението; 5. преобразуване,
промяна на статута на сдружението от частна в
обществена полза; 6. промяна на целите, на дейността на сдружението и средствата за постигане
на целите; 7. избор на нов управителен съвет и
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председател; 8. списване и приемане на промени
в устава: вписване на решенията, приети на общото събрание, подлежащи на вписване съгласно
ЗЮЛНЦ; 9. разни.
9534
11. – Управителят на Сдружение за обществена подкрепа (СОП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2011 г. в
18 ч. в офиса на сдружението – ул. Граф Игнатиев
46, ет. 1, офис 2, при дневен ред: промени в устава.
9541
213. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация Природен газ“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 17.09.2011 г. в 11 ч. във в.с. Острова, с. Бели
Осъм, община Троян, ул. Балкан 8, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет; проект за решение – ОС приема предложението за промяна в състава на управителния
съвет; 2. промени в състава на контролния съвет;
проект за решение – ОС приема предложението
за промяна в състава на контролния съвет; 3.
освобождаване и избор на заместник-председател
на БАПГ; проект за решение – ОС освобождава
зам.-председателя на сдружението и на основание чл. 26, т. 4 от устава на сдружението избира
нов зам.-председател; 4. промени в устава на
сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението;
5. предложение за членството на БАПГ в Българската стопанска камара; проект за решение – ОС
приема предложението за членство в БСК. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9533
14. – Управителният съвет на Българскат а асоц иа ц и я на де т ерг ен т нат а и н д ус т ри я
(БАДИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 27.09.2011 г.
в 14 ч. на адрес: София, ул. Фредерик ЖолиоКюри 20, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобождаване на досегашните членове на управителния съвет на БАДИ, а именно:
Ливю Курекиян, Илина Стоянова Лилова, Дарина
Миткова Стоянова и Кристина Преда, и за избор
на тяхно място на нов състав на управителен
съвет на БАДИ, състоящ се от юридически лица,
представлявани от законните им представители; 2.
вземане на решение за определяне на тригодишен
мандат на променения състав на управителния
съвет на БАДИ считано от датата на решението
на общото събрание за техния избор, а именно
27.09.2011 г.; 3. вземане на решение за промени
в устава на БАДИ; 4. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет на БАДИ през
2010 г., както и приемане на годишния финансов
отчет за 2010 г.
9539
5. – Управителният съвет на Българската асоциация „Полимери“ (БАП)“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете си на 28.09.2011 г. в 14 ч. на адрес Пловдив, хотел „Марица“, зала „Хебър“, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на асоциацията за 2010 г., проектобюджет за
2012 г. и доклада за дейността на асоциацията през
2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния
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счетоводен отчет на асоциацията, доклада за дейността є през 2010 г. и проектобюджет за 2012 г.;
2. приемне на направено от УС предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на
УС; проект за решение – ОС приема направеното
от УС предложение; 3. приемане на направеното
от УС предложение за обсъждане дейностите на
асоциацията за 2011 г.; проект за решение – ОС
приема направеното от УС предложение; 4. приемане на направено от УС предложение за промяна
наименованието на асоциацията; проект за решение – ОС приема направеното от УС предложение;
5. приемане на направеното от УС предложение
за обсъждане размера на членския внос за 2012 г.;
проект за решение – ОС приема направеното от
УС предложение; 6. други. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса
на асоциацията – София, ул. Велико Търново 22,
всеки работен ден от 10 до 16 ч. В случай че един
член представлява друг, упълномощеното лице
следва да представи изрично пълномощно. Не
се допуска един пълномощник да представлява
повече от трима упълномощители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 15 ч. на същото място и ще бъде
редовно без значение от представения кворум.
9535
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство на второ СОУ „Академик Емилиян Станев“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 3 от устава свиква
редовното годишно общо събрание на настоятелството на 29.09.2011 г. в 18 ч. на адреса на управление на настоятелството в София, ул. Генерал
Суворов 36, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на настоятелите за дейността
на настоятелството през 2010 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на настоятелството за
2010 г.; 3. приемане на програма за дейността и
бюджет на настоятелството за 2011 г.; 4. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на настоятелите на настоятелството за дейността им през 2010 г.; 5. вземане
на решение за освобождаване като членове на
съвета на настоятелите на Петър Любенов Терзийски, Ваня Фердинандова Кастрева-Монова,
Десислава Драганова Бояджиева, Вероника Димитрова Петрова и Цвета Иванова Каменова; 6.
вземане на решение за избор на нови членове на
съвета на настоятелите; 7. вземане на решение
за изменения и допълнения в устава на настоятелството; 8. други.
9364
14. – Управителният съвет на Асоциация за
подпомагане на деца „Малкият принц“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 29.09.2011 г. в 10 ч. на адрес
София, ул. Любен Каравелов 86, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 2. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
9538
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общес твенополезна дейнос т „ Ате лие – колек ци я
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Светлин Русев“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.09.2011 г.
в 10 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, ул. Врабча 18, при следния дневен ред:
1. избор на нов член на сдружението на мястото
на починалия г-н Николай Бошев; 2. избор на
нов член на управителния съвет на мястото на
починалия г-н Николай Бошев; 3. промени в
устава на сдружението с оглед актуализирането
му в съответствие с действащите разпоредби
на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел; 4. други.
9375
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Младежка академична консолидация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 30.09.2011 г. в 13 ч. в София, ул.
Опълченска 38, вх. 4, ет. 4, ап. 18, при следния
дневен ред: 1. гласуване на решение на общото
събрание на сдружението, с което да се прекрати дейността на сдружението и същото да се
обяви в ликвидация; проект за решение – ОС
взема решение за прекратяване на дейността на
сдружението и обявяването му в ликвидация; 2.
освобождаване на членовете на управителния
съвет от длъжност и отговорност; проект за
решение – ОС освобождава членовете на управителния съвет от длъжност и отговорност; 3. определяне на срок за ликвидация на сдружението;
избиране на ликвидатор на сдружението, който
да го представлява за срока на ликвидацията
му; проект за решение – ОС взема решение за
определяне срока за ликвидация на сдружението; избира ликвидатор на сдружението, който
да го представлява за срока на ликвидацията
му. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред независимо от това, колко членове
са се явили.
9540
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Младежка
академична инициатива“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.09.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Опълченска 38,
вх. 4, ет. 4, ап. 18, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението през 2008 – 2011 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за работата
на сдружението през 2008 – 2011 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет от
длъжност и отговорност; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет
от длъжност и отговорност; 3. избиране на управителен съвет; проект за решение – ОС избира
управителен съвет; 4. избиране на председател
на управителния съвет; проект за решение – ОС
избира председател на управителния съвет; 5.
промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС гласува решение за промени в устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9542
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20. – Координационният съвет на Конфедерация „Защита на здравето“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на конфедерацията свиква
на 1.10.2011 г. в 10 ч. редовно годишно общо събрание в седалището на организацията на адрес:
София 1000, ул. Триадица 5Б, офис 129, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
КЗЗ за 2010 г.; 2. отчет на ревизионната комисия;
3. доклад на ревизионната комисия; 4. промяна
в устава на сдружението; избор; 5. приемане на
нови членове на сдружението; 6. разни. Канят
се всички организации членки да присъстват
лично или чрез пълномощник. Регистрацията
на участниците започва в 9,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 18 от устава на конфедерацията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9532
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училище за нашите деца“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 3.10.2011 г. в 10 ч. на адрес: София,
бул. Патриарх Евтимий 14, ап. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за 2010 г. на сдружението; 2. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението,
вкл. и отпадане на задължението за обнародване
в „Държавен вестник“ на поканата за свикване
на общо събрание; 3. освобождаване на председателя на УС и назначаване на нов председател; 4. решаване и на други въпроси. Канят
се членовете на сдружението да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
9578
227. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост, София,
на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.10.2011 г. в
14 ч. в София в зала „Централ“ на хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис III № 41, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността на Българската камара
на химическата промишленост за периода юни
2010 г. – септември 2011 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за приходите и разходите на
БКХП за 2010 г.; 3. приемане на план за работа
на БКХП за 2011 г. – 2012 г., бюджет на камарата и определяне на размера на членския внос;
4. други. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение в офиса на
камарата в София 1309, бул. Ал. Стамболийски
205, ет. 8, стая 811. Поканват се представители на
всички членове или писмено упълномощени от
тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 9, ал. 6 от
устава на камарата и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
9374
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на телевизионните
продуценти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 04.10.2011 г.
в 12 ч. в София, район „Лозенец“, кв. Витоша,
бул. Симеоновско шосе 24, ет. 5, офис 26 – 27,
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при следния дневен ред: 1. приемане на решение
относно дължимостта, начина на определяне и
размера на членския внос и на имуществени
вноски; 2. приемане промени в устава; 3. приемане нови членове на сдружението; 4. промени
в ръководните органи; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички документи във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на посочения по-горе адрес.
9362
3. – Управителният съвет на Асоциацията на
жените предприемачи в България „Селена“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на асоциацията на
5.10.2011 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – София, ул. Цар Асен 29, при следния дневен
ред: 1. баланс за 2011 г.; 2. прогнозен баланс за
2012 г.; 3. програма на дейности през 2012 г.; 4.
приемане на нови членове; 5. освобождаване на
членове на УС; 6. избор на нов УС; 7. промени
в устава; 8. разни. Поканват се всички членове
на асоциацията или упълномощените им представители да участват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9579
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за социални практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 6.10.2011 г.
в 13 ч. на адрес: София, ж.к. Овча купел, ул.
Монтевидео 21, Нов Български университет,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада с
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. определяне регистриран одитор, който да завери ГФО за 2011 г.;
3. приемане нови членове на сдружението; 4.
откриване на клонове на сдружението; 5. приемане промени в устава; 6. промени в ръководните органи; 7. определяне възнаграждението на
членовете на управителния съвет през 2011 г.;
8. приемане бюджета на сдружението за 2011 г.;
9. приемане програма за дейността през 2011 г.;
10. изключване на членове на сдружението; 11.
промяна в адреса на управление; 12. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Всички
документи във връзка със събранието ще бъдат
на разположение на членовете на посочения
по-горе адрес.
9363
22. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Академик“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 07.10.2011 г. в 18,30 ч. в София,
район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3/Б, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Волейболен клуб „Академик“
за 2010 г.; 2. финансов отчет на Волейболен
клуб „Академик“ за 2010 г.; 3. промени в устава
на Волейболен клуб „Академик“; 4. промени в
ръководните органи на Волейболен клуб „Ака-
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демик“. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9373
230. – Управителният съвет на Българската федерация по гребане на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
федерацията на 8.10.2011 г. в 11 ч. в Пресклуб
„България“ на Националния стадион „Васил
Левски“, София, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет на УС за дейността на
федерацията за 2010 г. – ОС приема отчета на УС
на федерацията за 2010 г.; 2. финансов отчет за
дейността на УС на федерацията за 2010 г. – ОС
приема финансовия отчет за дейността на УС на
федерацията за 2010 г.; 3. бюджет на федерацията
за 2011 г. – ОС приема бюджета на федерацията за 2011 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността на федерацията
през 2010 г. – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС на федерацията за дейността
им през 2010 г.; 5. изменения и допълнения на
устава на сдружение „Българска федерация по
гребане“ – ОС приема изменения и допълнения
на устава на сдружение „Българска федерация
по гребане“; 6. прекратяване на членството на
БФ „Гребане“ поради отпадане и прекратяване
на членове – юридически лица с нестопанска
цел, и уреждане на имуществените отношения – ОС приема решение за прекратяване на
членство поради отпадане и прекратяване на
членове – юридически лица с нестопанска цел,
и за уреждане на имуществените отношения
с тях; 7. разни. Регистрацията за участие на
делегатите ще започне в 10,15 ч. на 8.10.2011 г.
За у частие делегатите следва да представят
удостоверение за актуално състояние на представлявания клуб, издадено от съда по регистрация
след 8.07.2011 г., както и нотариално заверено
пълномощно, когато делегатът не представлява
съответния клуб – член на федерацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и условия за провеждане и участие независимо
от броя на явилите се членове. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на
членовете на федерацията след 7.09.2011 г. всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на федерацията
в София, бул. Васил Левски 75, ет. 6, и могат да
бъдат получени от всеки един от тях.
9403
15. – Управителният съвет на Националното
сдружение на логопедите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
всички членове на сдружението на 08.10.2011 г.
в 15 ч. в конферентната зала на Центъра за
подготовка на ученици за олимпиади в София,
бул. Драган Цанков 21А, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на НСЛБ; 2. отчет
от комисиите към CPLOL; 3. финансов отчет
на НСЛБ за 2010 г.; 4. промени в устава на
НСЛБ; 5. приемане на правила за стандарти в
логопедията; 6. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9531
2. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност
„Нешънал енерджи фаундейшън“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива
извънредно общо събрание на сдружението на
10.10.2011 г. в 10 ч. в София, бул. Джеймс Баучер
103, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за назначаване на регистриран одитор
на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на изменения в устава на сдружението; 3. приемане на
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризма
на „Нешънал енерджи фаундейшън“. Писмените
материали, свързани с дневния ред на заседанието
на общото събрание, са на разположение в седалището на сдружението на следния адрес: София,
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1. Канят се членовете
на сдружението да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе, колкото и членове да се явят.
9580
40. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 83 ОУ „Елин Пелин“ – Панчарево, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на настоятелството на 12.10.2011 г.
в 18 ч. в класната зала на Іа клас на 83 ОУ „Елин
Пелин“ при следния дневен ред: 1. годишен отчет
за работата на настоятелството и работата на
контролния съвет; 2. потвърждаване на решенията
на съвета на настоятелите за приемане на нови
членове и за изключване на настоятели за периода
от предишно събрание; 3. избиране на нов състав
на съвета на настоятелите и контролния съвет;
4. приемане на бюджет и вземане на решения
относно членския внос; 5. текущи задачи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място един час по-късно и при същия дневен ред.
9353
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете си на 15.10.2011 г. в 11 ч. в София,
конферентната зала на ДКЦ XI „София“ – ЕООД,
ул. Цар Симеон 145, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на управителния
съвет през 2010 г.; 2. приемане на финансов отчет
на сдружението за 2010 г.; 3. приемане годишния
бюджет на сдружението за 2012 г.; 4. обсъждане
на дейността на УС на НСПСИП по НРД 2012 г.;
5. обсъждане провеждането на Пета национална
практическа конференция по педиатрия; 6. обсъждане участие на НСПСИП в Академията по
ваксинопрофилактика; 7. разни. Общото събрание
на основание чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
посочения кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно
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на същото място и при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
Проектите за решения са на разположение на
всички членове.
9536
14. – Управителният съвет на сдружение
„Българска астрологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.10.2011 г. в 11 ч. в офиса на
БАА в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 38, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАА
през текущата година, направен от председателя
на БАА; 2. финансов отчет за изминалата 2010 г.;
3. предложения от управителния съвет на БАА
за учебната програма за периода 2011/2012 г.; 4.
обсъждане на текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9557
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички членове да присъстват на
общо събрание на сдружението на 27.10.2011 г. в
18,30 ч. в хоровата зала на Културен дом „Средец“,
София, при следния дневен ред: 1. актуализация
на членството; 2. гласуване кандидатурите на
нови членове; 3. информация за дейността на
сдружението през 2011 г.; 4. планиране на дейността за 2012 г.; 5. приемане на проектобюджет
за 2012 г.; 6. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 7. разни.
9543
26. – Управителният съвет на Българското
геологическо дружество – БГД – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.12.2011 г. в 8,30 ч. в София, бул. Цар Освободител
15, аула на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет;
3. избор на почетни членове на БГД; 4. промени
в устава на БГД; 5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и главен редактор
на списанието на БГД; 6. приемане на бюджет
на дружеството за 2012 и 2013 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч. на
същото място при същия дневен ред.
9135
39. – Ко орд и н а ц ион н и я т с ъв е т ( УС) н а
ФНСОЛП – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква V конгрес (общо събрание) на ФНСОЛП
на 8 и 9.10.2011 г. в 9,30 ч. в София, хотел „Рила“,
ул. Калоян 6, зала 1 – 2, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на координационния (управителния) съвет на ФНСОЛП за периода април 2007 – октомври 2011 г.; 2. отчет на
финансово-контролната комисия за финансовата
дейност на ФНСОЛП; 3. приемане на изменения
и допълнения в устава на ФНСОЛП; 4. приемане на програма за действие на ФНСОЛП след
V конгрес; 5. приемане на бюджетна рамка за
периода до следващия конгрес на ФНСОЛП; 6.
избор на ръководни органи на ФНСОЛП, координационен (управителен) съвет, председател,
заместник-председател и председател на ФКК.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в същите дни
в 10,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
общото събрание.
9623
382. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.10.2011 г. в 9 ч. в Благоевград, сградата на АУБ, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев 1, при следния дневен ред: 1. приемане
одитираните финансови отчети за ФГ 2010 –
2011 г.; 2. приемане на планове за финансовата
дейност и развитието; 3. приемане на решения и
политики за академичната дейност; 4. приемане
на вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава на
сдружението; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, ако присъстват поне
9 настоятели.
9544
20. – Управителният съвет на Националното
сдружение на председателите на потребителни
кооперации в Република България, Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 06.10.2011 г. в 10 ч. във Враца, ул. Антим І
№ 2, при следния дневен ред: 1. прекратяване
на дейността на сдружението, обявяването му в
ликвидация и определяне на срок на ликвидацията; 2. избор на ликвидатор. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9486
20. – Управителният съвет на „ФК Две могили“, гр. Две могили, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 29.09.2011 г. в 13 ч. в зала № 13
на Община Две могили, гр. Две могили, бул.
България 84, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет.
9488
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Автомобилен спортен клуб Добрич“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 27.09.2011 г. в 19 ч.
в малката зала на Общински младежки център
„Захари Стоянов“ – гр. Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. избор
на ръководни органи; 3. приемане на изменения
на устава; 4. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 20 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
9405
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб „Социално развитие“,
гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 17
от устава на сдружението и свое решение от
6.04.2011 г. свиква общо събрание на 30.09.2011 г.
в 17 ч. на адрес: Добрич, ул. България 3, в залата
на ТПП – Добрич, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дейността
на сдружението и за обявяването му в ликвидация; 2. избор на ликвидатор; 3. приемане на срок
за ликвидация; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9451
20. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб „Кубрат 2007“, гр. Кубрат, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.ІХ.2011 г. в 11 ч.
в клуба на ул. Цар Освободител 7 в гр. Кубрат
при следния дневен ред: 1. изменения в устава на
футболния клуб; 2. избор на управителен съвет;
3. избор на контролен съвет; 4. освобождаване
от длъжност и отговорност на председателя на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
9452
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружение „Асоциация Пауталия“, което
ще се проведе на 18.09.2011 г. в 9 ч. в Кюстендил, ул. Власина 16а, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Адриана Валериева Таскова
като член на сдружението; 2. освобождаване на
Адриана Валериева Таскова като член на УС на
сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на Адриана Валериева Таскова като член на УС
на сдружението; 4. разглеждане на организационни въпроси. Материалите по свикването на
общото събрание и дневния ред на заседанието
са на разположение на членовете на адреса на
управление в Кюстендил, ул. Власина 16а, от 9
до 18 ч. всеки работен ден тридесет дни преди
датата на общото събрание. Регистрацията на
членовете на сдружението и техните представители
ще започне в 8,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе от 10 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
9606
12. – Съвет ът на директорите на „Порт
Лом“ – АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ кани
своите акционери да присъстват на редовното
общо събрание на дружеството на 3.10.2011 г. в
10 ч. в седалището на дружеството – Лом, пл.
Нечаев 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2010 г.; 2. вземане на решение за разпределяне
на печалба и одобряване за вписване на ГФО за
2010 г. в ТР; 3. разни. Канят се всички акционери или техни представители да присъстват на
редовното общо събрание на „Порт Лом“ – АД.
9545

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„ЖПК Младост – 91“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на членовете на 30.09.2011 г. в 11 ч. в
салона на клуба в Пловдив, бул. Шести септември
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за дейността на
контролния съвет; 3. избор на управителен съвет
и председател с оглед на изтичането на мандата
на настоящите.
9449
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Слънчев лъч – 97“, Пловдив,
на основание чл. 14, ал. 1 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.10.2011 г. в
17,30 ч. в Пловдив, ж. к. Тракия, ул. Поп Ангел
Чолаков 5, ЦДГ „Слънце“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. избиране и освобождаване на членове на
управителния съвет, съответно председател и
изпълнителен секретар на управителния съвет;
3. приемане на нови членове и прекратяване на
членство в сдружението; 4. промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
9487
25. – Управителният съвет на „Фолклорен
танцов театър – Найден Киров“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на 21.09.2011 г. в 18 ч. в Русе,
ул. Тича 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в устава в частта относно начина
за свикване на общо събрание; 2. приемане на
проектобюджета, изготвен от УС, за периода до
следващото общо събрание; 3. приемане на отчета
на УС за дейността на сдружението и освобождаване на членовете на УС от отговорност за
дейността им; 4. освобождаване на членовете на
досегашния УС и избор на нов УС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Поканват се
всички членове, а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.
9406
12. – Управителят на „Сдружение – Надомник – Труд и права“, гр. Сандански, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на членовете на
20.09.2011 г. в 10 ч. в гр. Сандански, ул. Свобода 3,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителя
за постъпили заявления за приемане на нови
членове на сдружението и на основание чл. 8,
ал. 3 от устава на сдружението да се разгледат
постъпилите заявления и се приеме решение за
приемане на нови членове; 2. доклад на управителя за постъпили заявления за прекрятаване
на членство в сдружението и на основание чл. 6,
т. 1 от устава на сдружението да се разгледат
постъпилите заявления и се приеме решение за
прекратяване на членството; 3. разни. Регистрацията на членовете започва в 9,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
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един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове. За участие в
извънредното общо събрание членовете и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността, представителната власт
и членските им права. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички членове
на адрес: гр. Сандански, ул. Свобода 3.
9581
3. – Управителният съвет на сдружение „ТД
Сините камъни“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на
7.10.2011 г. в 10 ч. в административната сграда
на сдружението на ул. Великокняжевска 13 в
Сливен при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението
за 2010 г.; 2. приемане бюджет на сдружението
за 2012 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на посочения адрес
и при същия дневен ред.
9450
4. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание за дейността на
асоциацията на 1.10.2011 г. в 10 ч. в залата на Земеделския институт – Шумен, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АРСИС през 2010 г.;
2. отчет за изразходваните средства, получени от
ДФ „Земеделие“; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
9546
10. – „Флоримонт Пропъртис“ – АДСИЦ, ЕИК
175411237, със седалище и адрес на управление
София, бул. България 132, вх. А, представлявано
от Андон Николаев Атанасов в качеството му на
изпълнителен директор, на основание § 2 ПЗР на
ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 1 000 000 обикновени, поименни,
безналични акции с право на глас с номинална и
емисионна стойност 1 лв. всяка при общ размер на
емисията 1 000 000 лв. съгласно решение на съвета
на директорите на дружеството от 07.04.2011 г. за
увеличаване на капитала от 650 000 лв. на 1 650
000 лв. и съгласно проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН
с решение № 366-E от 21.06.2011 г. Предлаганите
акции са от същия клас и предоставят същите
права както акциите, записани на учредителното
събрание на дружеството и при първоначалното
задължително увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно
право, а срещу едно право могат да се запишат
0,65 новоемитирани акции. Всички желаещи да
закупят акции от новата емисия следва първо да
закупят права на борсата. Цялата емисия права
се предлага от избрания да обслужва увеличаването на капитала инвестиционен посредник ИП
„Статус Инвест“ – АД, за публично търгуване на
регулиран пазар – БФБ – София. Увеличаването
на капитала ще се счита за успешнo, ако бъдат
записани най-малко 100 броя от новите акции.
Всички лица, които желаят да запишат акции
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от новата емисия на дружеството, следва първо
да придобият права. Едно лице може да запише
най-малко 1 нова акция по емисионна стойност
от 1 лв. и най-много такъв брой нови акции,
който е равен на броя на притежаваните от него
права. Началната дата за прехвърляне на права
е денят, следващ изтичането на 7-дневен срок,
който започва да тече от настъпването на покъсната от двете дати: датата на публикуването
на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в един
централен ежедневник или датата на обнародването му в „Държавен вестник“. Крайният срок
за прехвърляне на права е първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни след началната
дата за прехвърляне на правата. Публичното
предлагане приключва в първия работен ден,
следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в
който изтича срокът за прехвърляне на правата.
Съгласно правилника на „БФБ – София“ – АД,
последната дата за търговия с права на борсата
е два работни дни преди изтичането на срока за
това. На петия работен ден след изтичане на срока
за прехвърляне на правата публичното дружество
предлага чрез инвестиционния посредник „Статус
Инвест“ – АД, на регулирания пазар за продажба
при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Права за записване на акции от увеличението на
капитала на дружеството могат да бъдат предлагани за продажба както от лицата, придобили
права в качеството си на акционери на емитента
при изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
(лицата, придобили акции от капитала на „Флоримонт Пропъртис“ – АДСИЦ, най-късно 7 дни от
настъпването на по-късната от двете дати: датата
на публикуването на съобщението по чл. 92а, ал. 1
ЗППЦК в един централен ежедневник или датата
на обнародването му в „Държавен вестник“),
така и от лица, които последващо са закупили
права чрез подаване на нареждане за продажба
до съответен инвестиционен посредник – член на
БФБ, с който имат сключен договор. Заявките
за записване на акции се подават до ИП „Статус
Инвест“ – АД, всеки ден от 09 до 17 ч., съответно в работното време на други инвестиционни
посредници. Внасянето на емисионната стойност
се извършва по специална набирателна сметка
IBAN BG62UBBS80025051856530 на емитента в
ОББ. Набирателната сметка следва да е заверена
с дължимата сума най-късно до края на работния ден на подписката. Проспектът за публично
предлагане на ценните книжа е достъпен освен
на интернет страницата на емитента: http://
www.adsic.zproperties.bg/, и на хартиен носител в
офиса на емитента в София, ж. к. Манастирски
ливади-запад, бул. България 132, вх. А, за период
12 месеца от неговото потвърждаване от КФН
всеки работен ден от 10 до 17 ч. (лице за контакт – Павел Хаджийски). Инвеститорите могат
да получат проспекта и всеки работен ден от 10
до 17 ч. в офиса на ИП „Статус Инвест“ – АД:
адрес: София, бул. Цариградско шосе 9; телефон:
(+359 2) 946 17 40; факс: (+359 2) 15 73; лице за
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контакт: Мария Сивкова. В периода на първичното публично предлагане на ценните книжа
горепосочените документи могат да бъдат получени от банката депозитар (ОББ), участваща в
първичното публично предлагане. Същите могат
да бъдат получени и от „БФБ – София“ – АД,
след приемането на акциите на дружеството за
борсова търговия.
9404
Анна Трифонова Трифонова – ликвидатор на
сдружение „Свят за всички“ – Казанлък, в ликвидация по ф.д. № 101/2000 по описа на Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
9485
Емил Иванов Димов – ликвидатор на Фондация „Българска традиция“, в ликвидация по ф.д.
№ 3610/2002, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 36, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията в срок
6 месеца, считано от обнародването на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“, да предяват
вземанията си към фондацията.
9365
Илия Константинов Илиев – ликвидатор на
сдружение „Асоциация Металдетектор България“ – Ловеч, в ликвидация по ф.д. № 155/2000,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
9583
Красимир Николов Генчев – ликвидатор на
Фондация „Студентски град“, в ликвидация по
ф.д. № 1435/99 на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички кредитори на фондацията да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на поканата.
9548
Красимира Светлова Джамбазка – ликвидатор на сдружение „Асоциация за правно развитие“ – София, в ликвидация по ф. д. № 5482/2002 на
СГС, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в срок 6 месеца от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
9547
Теодора Колева Ненова – ликвидатор на СНЦ
„Инкубатор на неправителствени организации в
България“, Варна, в ликвидация по ф.д. № 98/2008
на ВОС, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
9582
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