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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 178
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 мерките срещу финансирането на тероризма, 
приет от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу финансирането на терориз
ма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 
от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., 
бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г. 

и бр. 33 от 2011 г.)

§ 1. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Организацията на информационния 

обмен, необходим за осъществяване целите на 
този закон, се урежда със съвместна инструк-
ция, издадена от министъра на вътрешните 
работи, министъра на финансите, председателя 
на Държавна агенция „Национална сигурност“, 
председателя на Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност 
и главния прокурор на Република България.“

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари са длъжни 
при възникване на съмнение за финансиране 
на тероризъм да извършат идентифициране на 
клиентите и проверка на тяхната идентифи-
кация по съмнителната операция или сделка 
по реда на чл. 6 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, да съберат информация 
за сделката или операцията по чл. 7 от същия 
закон и да уведомят незабавно и дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ преди извършване на 
операцията или сделката, като забавят нейното 
осъществяване в рамките на допустимия срок 
съгласно нормативните актове, уреждащи съ-
ответния вид дейност. В тези случаи агенцията 
упражнява правомощията си по чл. 13 и 18 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Задължението за уведомяване по ал. 1 

и 3 се отнася и за опита за извършване на опе-
рация или сделка, насочена към финансиране 
на тероризъм, както и за средствата, за които 
се подозира, че са свързани или са използвани 
за терористични актове или от терористични 
организации и терористи.“

3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно 
ал. 5, 6 и 7.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 3. В допълнителната разпоредба се правят 

следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна раз-

поредба“ се изменя така: „Допълнителни 
разпоредби“.

2. Създава се § 1а:
„§ 1а. „Финансиране на тероризъм“ по сми-

съла на този закон е прякото или косвеното, 
незаконното и умишленото предоставяне и/
или събиране на парични средства, финансови 
активи или друго имущество и/или предос-
тавяне на финансови услуги с намерение те 
да бъдат използвани или със съзнанието, че 
ще бъдат използвани, изцяло или частично, 
за извършване на тероризъм по смисъла на 
Наказателния кодекс.“

Заключителна разпоредба
§ 4. В Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм., бр. 1 
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., 
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 
2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 
от 2010 г. и бр. 16 и 48 от 2011 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 2:
а) точка 10 се изменя така: 
„10. пощенските оператори, лицензирани да 

извършват пощенски парични преводи съгласно 
Закона за пощенските услуги;“

б) създават се т. 31 и 32:

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на труда 
 и социалната политика

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието 
 и храните

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 18 от 2007 г. за условията 

и реда за разпределяне на храни от ин-
тервенционни запаси за социално сла-
би лица 54

Върховен административен съд

 Решение № 10369 от 11 юли 2011 г. 
по административно дело № 4109 от 
2011 г. 56
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„31. лица, които по занятие извършват 
счетоводни услуги; 

32. частните съдебни изпълнители.“
2. В чл. 11 се създава ал. 5:
„(5) Задължението по ал. 1 възниква и в 

случаите, когато операцията или сделката не 
са били довършени.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

8622

УКАЗ № 179
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“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, приет 
от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пуб
личното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, 
бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., 
бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 
71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 
84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 
2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 

93 от 2009 г. и бр. 43 и 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Централният депозитар формира фонд 

„Резервен“ по реда на чл. 246 от Търговския 
закон и гаранционен фонд по реда на чл. 132.“

2. Алинея 6 се отменя.
§ 2. В чл. 128 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Акционери на Централния депозитар 

могат да бъдат Министерството на финансите, 
Българската народна банка, банки, инвести-
ционни посредници и лица по чл. 131, ал. 1, 
т. 4 и 5.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) До 10 на сто от капитала на Централния 

депозитар може да се притежава от акционери 
извън лицата по ал. 2.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 129 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Членовете на съвета на директорите на 
Централния депозитар трябва да:

1. имат постоянно местопребиваване в 
страната, когато са овластени да представляват 
Централния депозитар;

2. притежават квалификация и професи-
онален опит в сферата на осъществяваните 
от Централния депозитар дейности, както и 
висше образование в областта на икономика-
та, правото, финансите, банковото дело или 
информатиката;

3. не са осъждани за умишлено престъпле-
ние от общ характер;

4. не са били членове на управителен или 
контролен орган или неограничено отговорни 
съдружници в дружество, прекратено поради 
несъстоятелност, ако са останали неудовлет-
ворени кредитори;

5. не са обявявани в несъстоятелност или 
не се намират в производство за обявяване в 
несъстоятелност;

6. не са свързани лица по смисъла на този 
закон;

7. не са лишени от право да заемат мате-
риалноотговорна длъжност.“

2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Oбстоятелствата по ал. 1, т. 4 – 7 се 

удостоверяват с декларация. 
(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и 

за физическите лица, които представляват 
юридически лица – членове на съвета на ди-
ректорите на Централния депозитар, както и 
за други лица, оправомощени да управляват и 
представляват Централния депозитар.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 4. В чл. 130 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
в т. 6 думите „за управление“ се заменят със 
„за набиране на средствата и управлението“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Изменения и допълнения в правилника 

на Централния депозитар могат да се извър-
шат само след предварително одобрение на 
заместник-председателя. Член 85, ал. 3 и 4 от 
Закона за пазарите на финансови инструменти 
се прилага съответно.“

§ 5. В чл. 132, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В изречение първо след думите „чл. 130“ 
се поставя запетая и се добавя „ал. 1“. 

 2. В изречение второ думите „половината 
от превишението на приходите над разходите 
на Централния депозитар“ се заменят с „отчи-
сления от приходите от дейността на друже-
ството съгласно условията и реда, определени 
с правилника на Централния депозитар“.

§ 6. В чл. 221, ал. 1, т. 4 думите „чл. 128, 
ал. 3“ се заменят с „чл. 128, ал. 4“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

8621
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УКАЗ № 180
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“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона 
за управление на етажната собственост, приет 
от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
управление на етажната собственост (обн., 
ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г. и 

бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 след думата „собствениците“ се 
поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „се вписва“ 
се добавя „от инвеститора в Агенцията по 
вписванията“.

§ 3. В чл. 3 думите „чл. 42, 43 и 44“ се за-
менят с „чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32“.

§ 4. В глава първа в наименованието на раз-
дел ІІ след думата „собствениците“ се поставя 
запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В заглавието след думата „собствениците“ 
се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
,,(2) Ползвателите в сграда в режим на 

етаж на собственост имат правото по ал. 1, т. 1 
и участват в управлението на етажната соб-
ственост, с изключение на вземане на решения 
по чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 10, букви „а“, „б“, „в“, 
„г“, „ж“ и „л“, освен ако не е уговорено друго 
между собственика и ползвателя.

(3) Когато между собственика и ползвателя 
не е уговорено друго и има разногласие между 
тях, в гласуването участва собственикът.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В заглавието след думата „собствениците“ 

се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.
2. В ал. 1:
а) в т. 1 и 4 след думата „собственици“ се 

поставя запетая и се добавя „ползватели“;
б) точки 9 и 10 се изменят така:
„9. заплащат разходите за ремонт, рекон-

струкция, преустройство и обновяване на общите 
части на сградата, подмяна на общи инстала-
ции или оборудване и вноските, определени 
за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с 
притежаваните идеални части;

10. заплащат разходите за управлението и 
поддържането на общите части на сградата;“

в) точка 12 се изменя така:
„12. осигуряват достъп в своя самостояте-

лен обект или в част от него за извършване 
на необходимите проучвателни, проектни, из-
мервателни, строителни и монтажни работи, 
свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, 
преустройство или обновяване на общи части 
или на други помещения и за проверка на със-
тоянието на инсталациите и на конструктивните 
елементи на сградата;“

г) в т. 16 думите „книгата на собствениците“ 
се заменят с „книгата на етажната собственост“.

3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ползвателите на самостоятелни обекти 

в сграда в режим на етажна собственост имат 
задълженията по ал. 1, с изключение на тези 
по ал. 1, т. 9, освен ако не е уговорено друго 
между собственика и ползвателя.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „т. 5 и 9“ се заменят с „ал. 1, т. 9“.

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В заглавието думата „собствениците“ се 
заменя с „етажната собственост“.

2. В ал. 1 думата „собствениците“ се заменя 
с „етажната собственост“, а думата „води“ се 
заменя със „създава, съхранява и поддържа“.

3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В книгата се вписват:
1. самостоятелният обект – предназначение 

и застроена площ;
2. идеалните части на обекта от общите 

части на сградата (в проценти);
3. собственото, бащиното и фамилното име 

на собственика или ползвателя – за физически 
лица, а в случаите, при които собственик или 
ползвател е юридическо лице или едноличен 
търговец – наименованието, БУЛСТАТ или 
единен идентификационен код (ЕИК);

4. собственото, бащиното и фамилното име 
на членовете на домакинството, които живеят 
заедно със собственика и/или ползвателя;

5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не 
ползват самостоятелния обект;

6. собственото, бащиното и фамилното 
име на обитателите, временно пребиваващи 
в обекта на самостоятелно правно основание 
повече от 30 дни, датата на вписване и датата 
на отписване;

7. уговорените между собственика и ползва-
теля права и задължения относно управлението 
на общите части на сградата.“

 4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всеки собственик или ползвател е 

длъжен в 15-дневен срок от придобиване пра-
вото на собственост или ползване да впише в 
книгата на етажната собственост данните по 
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ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. 
Обитателят вписва в срока по изречение първо 
данните по ал. 2, т. 6.“ 

5. В ал. 4 след думата „храните“ се добавя 
„при спазване на изискванията на Закона за 
защита на личните данни“.

6. Алинея 5 се отменя.
7. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) В отделно обособено поле на книгата 

на етажната собственост всеки собственик, 
ползвател или обитател вписва притежаваните 
или взетите за отглеждане животни, които се 
извеждат на обществени места, а за кучета – и 
номера на ветиринарномедицинския паспорт.

(7) Образецът на книгата на етажната 
собственост с указания по създаването, съх-
раняването и поддържането є се утвърждава 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството.“

§ 8. В чл. 8, ал. 1 след думата „собствениците“ 
се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 9. В чл. 9 съюзът „или“ се заменя с „и/или“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 10:
аа) в буква „в“ думите „което се вписва в 

публичен регистър“ се заличават;
бб) в буква „е“ след думата „собственик“ се 

поставя запетая и се добавя „ползвател“;
вв) буква „ж“ се изменя така:
„ж) случаите, когато това е предвидено в 

нормативни актове във връзка с водоснабдява-
нето, електроснабдяването, топлоснабдяването, 
газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми 
и предоставянето на други услуги;“ 

гг) буква „к“ се отменя;
дд) създават се букви „л“ и „м“:
„л) присъединяване на сградата към топ-

лопреносната и газоснабдителната мрежа и за 
прекратяване на топлоснабдяването и газоснаб-
дяването в етажната собственост;

м) други въпроси, свързани с управлението 
на общите части;“

в) точка 12 се изменя така:
„12. може да приеме решение за управление 

на общите части за получаване на:
а) кредити за извършване на необходим или 

неотложен ремонт;
б) кредити за извършване на полезни разходи;
в) безвъзмездна помощ и субсидии;“
г) създава се т. 15:
„15. може да приеме решение да не избира 

контролен съвет или контрольор.“
 2. В ал. 4 след думата „собственици“ се 

поставя запетая и се добавя „ползватели и 
обитатели“.

§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато управителният съвет (управите-
лят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, 
общото събрание се свиква от собствениците 
по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.“

2. Създава се нова ал. 5: 
„(5) Общо събрание може да бъде свикано 

от всеки собственик или ползвател в неотложни 
случаи или когато е изминала повече от една 
година от последното проведено общо събрание.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в 
изречение второ думите „се свиква при условията 
и по реда на ал. 3 и 4“ се заменят с „може да 
се свика от всеки собственик или ползвател“.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:
„(1) Общото събрание се свиква чрез 

покана, подписана от лицата, които свикват 
общото събрание, която се поставя на видно 
и общодостъпно място на входа на сградата 
не по-късно от 7 дни преди датата на събра-
нието, а в неотложни случаи – не по-късно 
от 24 часа. Датата и часът задължително се 
отбелязват върху поканата от лицата, които 
свикват общото събрание, за което се съставя 
протокол.

(2) Собственик или ползвател, който не 
ползва самостоятелния си обект или ще отсъст-
ва повече от един месец, уведомява писмено 
управителя или председателя на управителния 
съвет, като посочи електронна поща и адрес, 
на които да му бъдат изпращани покани за 
свикване на общо събрание, както и телефо-
нен номер. 

(3) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на 
общо събрание може да се извърши чрез устно 
уведомяване за съдържанието на поканата, ко-
ето се удостоверява с подпис на лицата, които 
свикват общото събрание, или чрез изпращане 
на поканата на адрес, включително чрез елек-
тронна поща, ако такива са посочени. 

(4) Когато лицето по ал. 2 не е посочило 
електронна поща или адрес, на които да се 
изпращат покани за свикване на общо събра-
ние, както и телефонен номер, то се смята за 
уведомено за свикване на общото събрание по 
реда на ал. 1.

(5) Когато самостоятелният обект е общинска 
или държавна собственост, кметът на общината 
или съответният орган, на когото е предоста-
вено управлението върху имота, уведомяват 
писмено за данните по ал. 2 управителя или 
председателя на управителния съвет. В този 
случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4.“

2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 8 т. 1 се отменя.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственик или ползвател, който не 

може да участва в общото събрание, може да 
упълномощи пълнолетен член на домакинство-
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то си, който е вписан в книгата на етажната 
собственост, или друг собственик, който да 
го представлява. Упълномощаването може да 
бъде направено устно на същото или на пред-
ходно заседание на общото събрание, което 
се отразява в протокола на събранието, или в 
писмена форма.“ 

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Собственик или ползвател може писме-

но да упълномощи и друго лице, което да го 
представлява, с нотариална заверка на подписа 
или адвокат с писмено пълномощно.“

3. В ал. 4 след думата „собственици“ се 
добавя „и/или ползватели“. 

§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „собственост“ се 
поставя запетая и се добавя „с изключение на 
случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 – 4“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако събранието не може да се проведе 

в посочения в поканата час поради липса на 
кворум по ал. 1, събранието се отлага с един 
час, провежда се по предварително обявения 
дневен ред и се смята за законно, ако на 
него са представени не по-малко от 33 на сто 
идеални части от общите части на етажната 
собственост.“ 

3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва 

изискуемият кворум, събранието се провежда 
на следващия ден, а ако той е почивен или 
официален празник, в следващия работен ден, 
в часа и на мястото, посочени в поканата по 
чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. 
Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, 
събранието се провежда по предварително 
обявения дневен ред и се смята за законно, 
колкото и идеални части от общите части на 
етажната собственост да са представени.“

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Председателят на управителния съвет 

(управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно 
и общодостъпно място на входа на сградата 
съобщение за изготвянето на протокола. За 
поставяне на съобщението се съставя протокол 
от председателя на управителния съвет (уп-
равителя) и един собственик, ползвател или 
обитател, в който се посочва датата, часът и 
мястото на поставяне на съобщението. Копие 
от протокола се предоставя на собствениците, 
ползвателите или обитателите при поискване.“

2. Алинея 8 се отменя.
3. В ал. 9 след думата „собственикът“ се 

поставя запетая и се добавя „ползвателят“, а 
думите „и съобщението е връчено чрез залеп-
ване на външната врата на самостоятелния 
обект“ се заличават.

§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2: 
а) точка 1 се изменя така:
„1. за предприемане на действия за надстро-

яване и пристрояване, за учредяване право на 
ползване или право на строеж и за промяна 
предназначението на общите части – със 100 
на сто идеални части от общите части;“

б) точка 2 се изменя така:
„2. за изваждане от сградата на собственик 

или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за 
собствеността за определен срок, но не по-дълъг 
от три години – с мнозинство не по-малко от 
75 на сто от идеалните части от общите части, 
оставащи след приспадане на идеалните части 
на собственика или ползвателя; собственикът 
или ползвателят, за когото се отнася решени-
ето, не участва в гласуването; за изваждането 
от сградата на обитател решението се взема с 
мнозинство не по-малко от 75 на сто от иде-
алните части от общите части;“

в) точка 3 се изменя така:
„3. за извършване на полезни разходи и за 

получаване на кредити – с мнозинство не по-
малко от 75 на сто идеални части от общите 
части;“

г) създават се т. 4 – 6:
 „4. за опрощаване на финансови задълже-

ния, както и за отсрочване или разсрочване на 
изпълнението им – с мнозинство не по-малко 
от 75 на сто идеални части от общите части;

5. за обновяване, за извършване на основен 
ремонт и за усвояване на средства от фондове-
те на Европейския съюз и/или от държавния 
или общинския бюджет, безвъзмездна помощ 
и субсидии и/или собствени средства или дру-
ги източници на финансиране – с мнозинство 
не по-малко от 67 на сто идеални части от 
общите части;

6. за поставяне на рекламни или техниче-
ски съоръжения върху сградата, за присъе-
диняване на сградата към топлопреносната, 
водоснабдителната, електроснабдителната и 
газоснабдителната мрежа и за прекратяване на 
топлоснабдяването и газоснабдяването в етаж-
ната собственост – с мнозинство не по-малко 
от 67 на сто идеални части от общите части;“.

2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Когато в документите за собственост на 

самостоятелните обекти в сгради в режим на 
етажна собственост не са посочени съответните 
идеални части от общите части на сградата, 
за целите на този закон идеалните части за 
всеки самостоятелен обект се определят като 
съотношение между сбора на площта на са-
мостоятелния обект и складовите помещения, 
придадени към обекта, разделен на сбора от 
площта на всички самостоятелни обекти и 
придадените складови помещения, като така 
полученото число се преобразува в проценти.
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(5) По реда на ал. 4 се определят идеалните 
части от общите части въз основа на представе-
ните данни от собствениците или информацията 
по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:

1. сборът от процентите на идеалните части 
на собствениците в общите части на сградата 
не е равен на 100;

2. управлението се осъществява във всеки 
отделен вход, а сборът от процентите на идеал-
ните части на собствениците от общите части 
във входа не е равен на 100. 

(6) Определените идеални части по реда на 
ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото 
събрание с мнозинство не по-малко от две 
трети от самостоятелните обекти в сградата 
или входа. Общото събрание може да откаже 
да одобри определените идеални части само 
ако е допусната грешка в пресмятането.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се из-
меня така:

„(7) Общото събрание с мнозинство повече 
от 50 на сто от идеалните части от общите 
части може да реши следните решения да се 
приемат с мнозинство повече от половината 
от броя на самостоятелните обекти:

1. приемане, изменяне и допълване на пра-
вилника за вътрешния ред;

2. избиране и освобождаване членовете на 
управителния съвет (управителя) и касиера;

3. избиране и освобождаване членовете на 
контролния съвет (контрольора);

4. определяне размера на паричните вноски 
за разходите за управлението и поддържането 
на общите части на сградата;

5. създаването на условия за достъп в етаж-
ната собственост на хора с увреждания;

6. използване на общите части на сградата 
и прилежащата є площ при възникнали спо-
рове, както и за спазване на вътрешния ред и 
санитарно-хигиенните норми.“

§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Членове на управителния съвет могат 

да бъдат собственици и ползватели. За член на 
управителния съвет (управител) може да бъде 
избрано и посочено от собственика лице, кое-
то живее в сградата и е вписано в книгата на 
етажната собственост, както и лице, посочено 
от представляващия юридическото лице или 
едноличния търговец, когато самостоятелни 
обекти са собственост на юридически лица или 
еднолични търговци.“

2. В ал. 7 след думата „(управителя)“ се 
добавя „и касиера“. 

3. Създава се ал. 8:
„(8) По решение на общото събрание, взето 

с мнозинството повече от 50 на сто идеални 
части от общите части на етажната собственост, 
правомощията или част от тях на управителния 
съвет (управителя) могат да бъдат възлагани 

на физически лица, които не са собственици. 
Договорът за възлагане се сключва от упълно-
мощено от общото събрание лице.“

§ 18. В чл. 20 след думата „собственик“ се 
добавя „или ползвател“.

§ 19. В чл. 21 ал. 3 се отменя.
§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „плановете на сградата“ 

се добавя „и екзекутивните чертежи“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. създава, съхранява и поддържа книга на 

етажната собственост по чл. 7;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. уведомява общинската администрация за 

обстоятелствата по чл. 46б и промените в тях;“
г) създават се нова т. 8 и т. 9, 10 и 11:
„8. уведомява своевременно, по реда на 

чл. 13, ал. 1, собствениците, ползвателите и 
обитателите при получаване на писмени уве-
домления от експлоатационното дружество, 
когато топлинният товар на сградата се намали 
под 50 на сто;

9. предоставя информацията за вписаните 
кучета в книгата на етажната собственост на 
съответната областна дирекция по безопасност 
на храните и на общината в 30-дневен срок от 
вписването в книгата на етажната собственост;

10. има право да получи информация от 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
или от съответната община за площта на са-
мостоятелния обект и складовите помещения, 
придадени към него;

11. определя идеалните части по реда на 
чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа на представените 
данни от собствениците и/или информацията 
по т. 10.“;

д) досегашната т. 8 става т. 12.
2. В ал. 2 думите „предоставят за запозна-

ване на всеки собственик или обитател при 
поискване“ се заменят с „оповестяват по реда 
на чл. 16, ал. 7“.

3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Председателят на управителния съвет 

(управителят) представлява собствениците 
и ползвателите при извършване на всички 
действия, които са във връзка с обикновеното 
управление на етажната собственост. За действия 
по учредяване на право на ползване, строеж, 
надстрояване, пристрояване или промяна на 
предназначението на общи части той предста-
влява собствениците, ако бъде упълномощен 
от общото събрание.

(4) Председателят на управителния съвет 
(управителят) представлява пред съда собстве-
ниците в етажната собственост по исковете, 
предявени срещу тях във връзка с общите части, 
и по исковете, предявени срещу собственик, 
ползвател или обитател, който не изпълнява 
решение на общото събрание или задълженията 
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си по този закон. По искове срещу трети лица, 
във връзка с общите части, председателят на 
управителния съвет (управителят) представля-
ва собствениците, ако бъде упълномощен от 
общото събрание.

(5) Всеки собственик може да участва в 
делото, по което управителят представлява 
собствениците.

(6) При избор на нов управителен съвет 
(управител) съхраняваните документи, както 
и наличните парични средства, данни за бан-
кови сметки и банкови карти се предават с 
протокол, който се подписва от членовете на 
предишния управителен съвет (управител), от 
членовете на новоизбрания управителен съвет 
(управител), от председателя на контролния 
съвет (контрольора) и от касиера.“

§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По решение на общото събрание може 

да бъде избран контролен съвет (контрольор) 
за срок две години.“

2. В ал. 5, изречение второ след думата 
„собствениците“ се добавя „и ползвателите“.

3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Член на контролния съвет, контрольор 

или касиер може да бъде собственик или полз-
вател, който не е съпруг, член на домакинството, 
не е във фактическо съпружеско съжителство, в 
родствена връзка по права линия, по съребрена 
линия до втора степен и по сватовство до първа 
степен с останалите членове на контролния 
съвет, както и с членовете на управителния 
съвет или с управителя.“

4. В ал. 9 след думата „собственик“ се по-
ставя запетая и се добавя „ползвател“.

5. Създава се ал. 10:
„(10) За членове на контролния съвет (кон-

трольор) или касиер могат да бъдат избирани 
и посочени от собственика лица, които живеят 
в сградата и са вписани в книгата на етажната 
собственост при спазване изискванията на ал. 7.“

§ 22. Член 25 се изменя така:
„Създаване на сдружение на собстве- 

ниците
Чл. 25. (1) За усвояване на средства от фондо-

вете на Европейския съюз и/или от държавния 
или общинския бюджет, безвъзмездна помощ 
и субсидии и/или използване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на сгради 
в режим на етажна собственост собствениците 
могат да учредят сдружение. Сдружението е 
юридическо лице, създадено по реда на този 
закон.

(2) Сдружението може да извършва и други 
дейности, свързани с управлението на общите 
части на етажната собственост, включително 
да усвоява средства от други източници на 
финансиране, извън тези по ал. 1. 

(3) За създаване на сдружението се свиква 
учредително събрание на собствениците на 
самостоятелни обекти в сградата в режим на 
етажна собственост. Сдружението се създава 
от собственици, представляващи не по-малко 
от 67 на сто идеални части от общите части 
на етажната собственост.

(4) Сдружение на собствениците може да 
се създаде за един или повече от един вход на 
сградата. В този случай сдружението се създава 
от собственици, представляващи не по-малко 
от 67 на сто идеални части от идеалните части 
на собствениците от общите части във входа 
(входовете). Когато сборът от процентите на 
идеалните части на собствениците от общите 
части във входа (входовете) не е равен на 100, 
се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.

 (5) Сдружението се създава само за цели-
те на този закон и се вписва в регистъра по 
чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата 
в режим на етажна собственост. Сдружението 
се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

 (6) Когато през годината сдружението 
извършва дейност само по ал. 1 или не осъ-
ществява дейност, не прилага Закона за сче-
товодството. 

(7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след 
решение на общото събрание на сдружението, 
а когато в сдружението не членуват всички 
собственици на самостоятелни обекти в сградата 
или входа, решението се внася за приемане и 
от общото събрание на собствениците по реда 
на чл. 33, ал. 4.“

§ 23. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Учредителното събрание се свиква чрез 

покана, която се поставя на видно и общодос-
тъпно място на входа на сградата по реда на 
чл. 13.“

§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „всички собственици“ се 
заменят със „собственици, представляващи не 
по-малко от 67 на сто идеални части от об-
щите части на етажната собственост, а когато 
сдружението се създава за отделен вход – соб-
ственици, представляващи не по-малко от 67 на 
сто идеални части от общите части на входа“.

2. В ал. 3 думата „собствениците“ се заме-
ня с „представените идеални части от общите 
части по ал. 1“. 

3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: 
„Наименованието на сдружението задължител-
но съдържа името на населеното място, пълен 
административен адрес, а в градовете с районно 
деление наименованието на сдружението съ-
държа и името на района.“ 

4. В ал. 5 след думата „единодушно“ се до-
бавя „от всички собственици по ал. 1“ и след 
думата „собствениците“ се добавя „по ал. 1“.

5. В ал. 6 думата „собственици“ се заменя 
с „членове на сдружението“.
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§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. предмета на дейност на сдружението, 

съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 и срока, за който 
се учредява;“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато сдружението има предмет на 

дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за 
неопределен срок.“

§ 26. В чл. 29, ал. 1 думите „или районна“ 
се заличават.

§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Европейския съюз или 

държавния бюджет“ се заменят с „Европейския 
съюз и/или от държавния или общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или 
собствени средства“.

2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „или не по-късно 

от една година от прекратяването им поради 
непредвидени обстоятелства“ се заменят с „но 
не по-рано от 5 години от приключването им“;

б) в изречение второ думите „след което се 
прекратява и сдружението“ се заличават.

§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „собственици на самос-

тоятелни обекти в етажната собственост“ се 
заменят с „членове на сдружението“.

2. В ал. 2 думата „собственици“ се заменя 
с „членове на сдружението“.

§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2: 
а) точка 1 се изменя така:
„1. за предприемане на действия за надстро-

яване и пристрояване, за учредяване право на 
ползване или право на строеж и за промяна 
предназначението на общи части – от всички 
членове на сдружението;“

б) точка 2 се изменя така:
„2. за изваждане от сградата на собственик 

или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за 
собствеността за определен срок, но не по-дъ-
лъг от три години – с мнозинство не по-малко 
от 75 на сто от представените идеални части 
в сдружението, оставащи след приспадане на 
идеалните части на собственика или ползва-
теля; собственикът или ползвателят, за когото 
се отнася решението, не участва в гласуването; 
за изваждането от сградата на обитател реше-
нието се взема с мнозинство не по-малко от 
75 на сто от представените идеални части в 
сдружението;“

в) точка 3 се изменя така:
„3. за извършване на полезни разходи и за 

получаване на кредити – с мнозинство не по-
малко от 75 на сто от представените идеални 
части в сдружението;“

г) създават се т. 4 – 6:

„4. за опрощаване на финансови задълже-
ния, както и за отсрочване или разсрочване на 
изпълнението им – с мнозинство не по-малко 
от 75 на сто от представените идеални части 
в сдружението;

5. за обновяване, за извършване на основен 
ремонт и за усвояване на средства от фондовете 
на Европейския съюз и/или от държавния или 
общинския бюджет, безвъзмездна помощ и суб-
сидии, собствени средства или дуги източници 
на финансиране, както и за прекратяване на 
сдружението – с мнозинство не по-малко от 
67 на сто от представените идеални части в 
сдружението;

6. за поставяне на рекламни или техни-
чески съоръжения върху сградата, за присъ-
единяване на сградата към топлопреносната, 
водоснабдителната, електроснабдителната и 
газоснабдителната мрежа и за прекратяване 
на топлоснабдяването и газоснабдяването в 
етажната собственост – с мнозинство не по-
малко от 67 на сто идеални части от общите 
части;“.

2. В ал. 3 думите „от общите части на етаж-
ната собственост“ се заменят с „на собствениците 
в сдружението“.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на сдружението се внасят за 

приемане от общото събрание на собствениците, 
когато се отнасят до въпроси от правомощи-
ята на общото събрание на собствениците и в 
сдружението не членуват всички собственици 
на самостоятелни обекти в сградата или входа. 
Управителният съвет (управителят) на сдруже-
нието свиква общо събрание на собствениците 
по реда на раздел ІІ от тази глава. В този 
случай членовете на сдружението участват в 
общото събрание на собствениците или опре-
делят представител, който гласува с дял, равен 
на идеалните части, с които е взето решението 
в сдружението.“ 

4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато сдружението е учредено от 

всички собственици на самостоятелни обекти 
в сградата или входа, общото събрание на 
сдружението има и правомощията на общото 
събрание на собствениците.“

§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) точки 3, 4, 5 и 6 се отменят;
б) точка 8 се изменя така:
„8. подава заявление за регистрация в регис-

тър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване 
на удостоверение за регистрация на сдружението 
по чл. 46а, ал. 1;“.

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За член на управителния съвет (упра-

вител) може да бъде избран собственик или 
предложено от собственика лице, което живее 
в сградата и е вписано в книгата на етажната 
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собственост. Когато самостоятелни обекти са 
собственост на юридически лица или еднолич-
ни търговци, за член може да бъде избрано 
предложено от тях лице.“

3. В ал. 7 след думата „(управителя)“ се 
добавя „и касиера“.

4. Алинея 8 се отменя.
5. Създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) По решение на общото събрание на 

собствениците и на сдружението правомощията 
на управителния съвет (управителя), контрол-
ния съвет (контрольора) и касиера могат да се 
възложат на управителния съвет (управителя), 
контролния съвет (контрольора) и касиера на 
сдружението. 

(10) По решение на общото събрание на 
сдружението, прието с мнозинство повече от 
50 на сто от представените идеални части в 
сдружението, правомощията на управителния 
съвет (управителя) могат да бъдат възлагани 
на физически лица, които не са собственици. 
Договорът за възлагане се сключва от упълно-
мощено от общото събрание на сдружението 
лице.

(11) Когато сдружението е учредено от всички 
собственици на самостоятелни обекти в сградата 
или входа, управителният съвет (управителят), 
контролният съвет (контрольорът) и касиерът 
на сдружението изпълняват правомощията на 
управителния съвет (управителя), контролния 
съвет (контрольора) и касиера на етажната 
собственост.“

§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „етажната собственост“ се 

заменят със „сдружението“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Член на контролния съвет (контрольор) и 

касиер на сдружението може да бъде собственик, 
който не е съпруг, член на домакинството, не 
е във фактическо съпружеско съжителство, в 
родствена връзка по права линия, по съребрена 
линия до втора степен и по сватовство до първа 
степен с останалите членове на контролния 
съвет, както и с членовете на управителния 
съвет или с управителя на сдружението. По 
решение на общото събрание на членовете на 
контролния съвет (контрольора) може да се 
заплаща възнаграждение.“

3. В ал. 9, изречение второ думите „или 
обитател“ се заличават.

§ 32. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. когато делът на представените идеални 

части спадне под изискуемия по чл. 25, ал. 3 
или 4.“ 

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато е одобрен проект за усвояване 

на средства по чл. 25, ал. 1, сдружението може 
да се прекрати с решение на общото събрание 
след изтичане на гаранционните срокове по 

проекта за извършените строителни и мон-
тажни работи, но не по-рано от 5 години от 
приключването им.“

3. В ал. 3 думите „или районната“ се за-
личават.

4. В ал. 4 думите „В двумесечен срок“ се 
заменят с „Когато в сдружението членуват 
всички собственици, в двумесечен срок“.

§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „получа-
ването на писмена покана, връчена по реда на 
чл. 13, ал. 2 – 6“ се заменят с „оповестяването 
им по реда на чл. 16, ал. 7“.

2. В ал. 2 след думата „собственик“ се по-
ставя запетая и се добавя „ползвател“.

3. В ал. 3 след думата „собственик“ се поставя 
запетая и се добавя „ползвател или обитател“.

§ 34. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Молбата се подава пред районния съд по 

местонахождението на етажната собственост в 
30-дневен срок от оповестяването на решението 
по реда на чл. 16, ал. 7.“

§ 35. В чл. 41 след думата „лице“ се поставя 
запетая и се добавя „съгласно разпоредбите на 
чл. 23, ал. 3 и 4“.

§ 36. В чл. 43, ал. 2 думите „получаването на 
писмената покана, връчена по реда на чл. 13, 
ал. 2 – 6“ се заменят с „оповестяването по реда 
на чл. 16, ал. 7“.

§ 37. Заглавието на глава трета се изменя 
така: „Регистрационен и уведомителен режим“.

§ 38. В чл. 44 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Сдруженията на собствениците се 

вписват в съответната община по местонахож-
дението на сградата в режим на етажна соб-
ственост. Общинската администрация създава 
и поддържа публичен регистър и публикува 
на интернет страницата си данните по ал. 3, 
съответно промените в тях, в 14-дневен срок 
от вписването в регистъра.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В регистъра се вписват наименованието 

на сдружението, адресът, срокът, за който е 
учредено, предметът на дейност, представени-
те идеални части в сдружението, имената и 
адресът на членовете на управителния съвет 
(управителя) и начинът на представителство.“

3. В ал. 4 след думата „водене“ се поставя 
запетая и се добавя „достъпът“.

§ 39. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „или районната“ се 

заличават.
2. Алинея 1 се отменя. 
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При вписване в регистъра на сдружение 

на собствениците кметът на общината или опра-
вомощено от него длъжностно лице проверява 
дали са спазени изискванията на този закон.“
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4. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с 
„ал. 2“, думите „или района“ се заличават, а 
думата „данните“ се заменя със „сдружението“. 

5. В ал. 4 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, 
думите „съответната етажна собственост“ се 
заменят със „сдружението на собствениците“, 
а числото „7“ се заменя с „14“.

6. В ал. 5 думите „или района“ се заличават, 
а думите „съответната етажна собственост“ се 
заменят със „сдружението на собствениците“.

§ 40. В чл. 46, ал. 2 думите „или района“ 
се заличават.

§ 41. Създава се чл. 46а:
„Удостоверение за регистрация

Чл. 46а. (1) След вписване в регистъра 
по чл. 44 общинската администрация издава 
удостоверение за регистрация на сдружението, 
в което се вписват данните по чл. 44, ал. 3.

(2) Образецът на удостоверението по ал. 1 
се утвърждава от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.“

§ 42. Създава се чл. 46б:
„Задължение за уведомяване

Чл. 46б. Управителите или председателите 
на управителните съвети на сгради или отдел-
ни входове в режим на етажна собственост 
подават в едномесечен срок от избирането им 
уведомление в общинските или районните ад-
министрации. Уведомлението съдържа имената, 
адрес и телефон на членовете на управителния 
съвет или на управителя и адреса на сградата 
в режим на етажна собственост, както и адрес 
за кореспонденция.“

§ 43. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Задължение 

за подаване на справка“.
2. Алинея 1 се отменя.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кметът на общината или района еже-

годно до края на месец март подава справка 
за предходната година до министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството за по-
дадените уведомления за етажната собственост 
по чл. 46б. Кметът на общината ежемесечно 
подава справка до министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за вписаните в 
регистъра по чл. 44 сдружения, съдържаща 
информацията по чл. 44, ал. 3.“

§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ремонт, обновяване, реконструкция и 

преустройство на общите части или подмяна на 
общи инсталации и оборудване се извършва по 
решение на общото събрание на собствениците.“ 

2. В ал. 3 думите „или на сдружението“ се 
заличават.

3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Всеки собственик може да извърши 

със собствени средства, материали и/или труд 
необходим ремонт на общи части на сградата 

без решение на общото събрание. Разходите 
за извършване на ремонта, направени от соб-
ственик за негова сметка, с решение на общото 
събрание се възстановяват или се прихващат 
от дължимите от него вноски по чл. 50 след 
представяне на документи, удостоверяващи 
плащанията.“

4. В ал. 7 запетаята след думата „собстве-
ници“ и думите „които отговарят солидарно за 
възстановяването им“ се заличават.

5. В ал. 8 думата „текущото“ се заличава, а 
след думата „собствениците“ се поставя запетая 
и се добавя „ползвателите“.

§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ежемесечни вноски от собствениците 

в размер, определен с решение на общото 
събрание съобразно идеалните части на отдел-
ните собственици в общите части на етажната 
собственост, но не по-малко от един процент 
от минималната работна заплата за страната.“

2. В ал. 3 думата „разплащателна“ се за-
личава.

§ 46. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: „Разходи за 
управление и поддържане на общите части на 
етажната собственост“.

2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи 
и разходите за текущо поддържане за“ се заме-
нят с „Разходите за управление и поддържане 
на“, а след думата „собствениците“ се поставя 
запетая и се добавя „ползвателите“.

3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за 

деца, ненавършили 6-годишна възраст, както 
и от собственик, ползвател и обитател, който 
пребивава в етажната собственост не повече от 
30 дни в рамките на една календарна година.“

4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общото събрание с мнозинство повече 

от 50 на сто от идеалните части от общите 
части може да реши собственик, ползвател 
или обитател, който отсъства повече от 30 
дни в рамките на една календарна година да 
заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от 
разходите за управление и поддържане по ал. 1. 
За отсъствието се уведомява писмено предсе-
дателят на управителния съвет (управителят).“

5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Собственик, ползвател или обитател, 

който упражнява професия или извършва 
дейност в самостоятелен обект на етажната 
собственост, свързана с достъп на външни лица, 
заплаща разходите за управление и поддържане 
на общите части в размер от трикратния до 
петкратния размер, определен с решение на 
общото събрание.
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(6) Собственик, ползвател или обитател 
по ал. 5 заплаща разходите за управление и 
поддържане на общите части на сградата в 
размера по ал. 1, когато за самостоятелните 
им обекти е предвиден отделен вход.“ 

6. В ал. 7 след думата „Собственици“ се по-
ставя запетая и се добавя „ползватели“, думите 
„консумативни разходи“ се заменят с „разходи 
за електрическа енергия, вода, отопление, 
почистване на общите части и абонаментно 
обслужване на асансьора“.

§ 47. В чл. 55 се правят следните допълнения :
1. В ал. 1 след думата „Собственик“ се по-

ставя запетая и се добавя „ползвател“.
2. В ал. 2 след думата „Собственик“ се по-

ставя запетая и се добавя „ползвател“ и след 
думите „другите собственици“ се добавя „и/
или ползватели“.

§ 48. В чл. 56 се създава ал. 3:
„(3) Председател на управителен съвет 

(управител), който не подаде уведомление в 
общинската или районните администрации по 
чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.“

§ 49. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. За неизпълнение на задължението 

по чл. 44, ал. 1 или по чл. 47, ал. 2 кметът на 
общината или района се наказва с глоба от 
100 до 500 лв.“

§ 50. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ след думата 
„собственици“ се добавя „и/или ползватели“, 
а думите „определени с решение на общото 
събрание“ се заличават.

2. В ал. 2, изречение второ след думите 
„собственици“ се добавя „и/или ползватели“, 
а думите „определени с решение на общото 
събрание“ се заличават.

3. В ал. 4 думите „Актът за установяване на 
нарушението се издава“ се заменят с „Актът 
за установяване на нарушението се съставя“.

4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Актовете за установяване на наруше-

нието по чл. 56а се съставят от длъжностни 
лица от съответната областна администрация, 
определени от областния управител, а наказа-
телните постановления се издават от област-
ния управител или от оправомощено от него 
длъжностно лице.“ 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 
§ 51. В § 1 от допълнителната разпоредба 

се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 5 след думата „собственици“ се добавя 

„или ползватели“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. „Ползватели“ са физически или юриди-

чески лица, които притежават вещно право 

на ползване върху чужда вещ, самостоятелен 
обект в сграда в режим на етажна собственост.“

3. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след 
думата „собствениците“ се поставя запетая и 
се добавя „ползвателите“.

4. Досегашната т. 7 става т. 8.
5. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея след 

думата „собствениците“ се добавя „ползвателите“ 
и се поставя запетая.

6. Създава се нова т. 10:
„10. „Обновяване“ са строителни и монтажни 

работи, свързани с изпълнението на което и да е 
от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 
от Закона за устройство на територията, които се 
извършват по време на експлоатацията и засягат 
конструктивните елементи на строежа, ограж-
дащите конструкции и/или елементи на сгради, 
съоръжения и/или елементи на техническата 
инфраструктура – отоплителни, вентилационни, 
климатични, електрически, водоснабдителни, 
канализационни и други инсталации.“

7. Досегашната т. 9 става т. 11 и се изменя 
така:

„11. „Разходи за управление и поддържане“ са 
разходите за консумативни материали, свързани 
с управлението, за възнаграждения на членовете 
на управителните и контролните органи и за 
касиера, както и за електрическа енергия, вода, 
отопление, почистване, абонаментно обслужва-
не на асансьор и други разноски, необходими 
за управлението и поддържането на общите 
части на сградата.“

8. Досегашната т. 10 става т. 12 и в нея на-
края се добавя „не са нормативно предвидени 
и са извън разходите за необходим и неотложен 
ремонт и за обновяване“.

9. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея 
думите „съответстващо на изискванията на 
закона“ се заличават.

10. Досегашната т. 12 става т. 14.
11. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея 

след думата „собственик“ се поставя запетая 
и се добавя „ползвател“.

12. Създава се т. 16:
„16. „Неотложен случай“ е наличие на факти 

или обстоятелства, които създават предпоставка 
за разрушаването на сградата или на съседни или 
близко стоящи сгради, на техни конструктивни 
елементи, общи части, инсталации или части 
от тях или за такова увреждане на сградата 
или на съседни или близко стоящи сгради, на 
техни конструктивни елементи, общи части, 
инсталации или части от тях, което възпре-
пятства нормалното използване на сградата 
или самостоятелните обекти в нея, както и 
наличието на факти и обстоятелства, водещи 
до опасност за живота и здравето на собстве-
ниците, обитателите и други лица.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. В Закона за собствеността (обн., Изв., 

бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 
от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 
и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 
от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., 
бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 
от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., 
бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 
59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 
2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 
от 2008 г., бр. 6 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.) 
чл. 42, 43, 44 и 47 се отменят. 

§ 53. В Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., 
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., 
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 
2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г. и бр. 9 и 32 от 
2011 г., Решение № 4 на Конституционния съд 
от 2011 г. – бр. 36 от 2011г.) в глава седма се 
създава чл. 58б:

„Чл. 58б. (1) По решение на общинския 
съвет в общината може да се създаде общин-
ски фонд за обновяване на многофамилни 
жилищни сгради. 

(2) С решението по ал. 1 се регламентират 
органите за управление и надзор на фонда, 
правилата за набиране на средства и за съфи-
нансиране на обновителни дейности.“

§ 54. В сграда или вход в режим на етажна 
собственост, в които до влизането в сила на 
този закон се е водила книга на собствениците, 
може да не се създава нова книга на етажната 
собственост.

§ 55. Подаването на уведомленията по чл. 46б 
се извършва в срок до 6 месеца от влизането 
в сила на този закон. Не се подават уведом-
ления, когато сградите или отделните входове 
в режим на етажна собственост са вписани в 
регистъра по чл. 44. 

§ 56. (1) Кметът на общината или райо-
на или оправомощеното длъжностно лице 
в едногодишен срок от влизането в сила на 
този закон организира провеждането на общи 
събрания и избор на управителни органи в 
сградите в режим на етажна собственост, ко-
гато не са свикани такива събрания и не са 
избрани органи.

(2) Кметът или оправомощеното от него 
длъжностно лице свиква общото събрание по 
ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно 
и общодостъпно място на входа на сградата в 
етажната собственост и се публикува на елек-
тронната страница на общината или района.

(3) Ако събранието не може да се прове-
де поради липса на необходимия кворум по 
чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района 
или оправомощено от него длъжностно лице 
определя в 14-дневен срок управител и касиер 
от списъка на собствениците или ползвателите, 
обитаващи етажната собственост.

(4) При неизпълнение на разпоредбите по 
ал. 1 – 3 кметът на общината или района се 
наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(5) Актовете за установяване на нарушенията 
по ал. 4 се съставят от длъжностни лица от съ-
ответната областна администрация, определени 
от областния управител, а наказателните по-
становления се издават от областния управител 
или от оправомощено от него длъжностно лице. 

§ 57. Регистрираните до влизането в сила на 
този закон сдружения привеждат дейността си 
в съответствие с неговите изисквания в срок 
до една година от влизането му в сила.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

8835

УКАЗ № 181
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 създаване на Международна академия по 
противодействие на корупцията като между-
народна организация, приет от ХLI Народно 
събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за съз
даване на Международна академия по проти
водействие на корупцията като международна 

организация

Член единствен. Ратифицира Споразумение-
то за създаване на Международна академия по 
противодействие на корупцията като междуна-
родна организация, подписано на 2 септември 
2010 г. във Виена.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

8623
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на средства от централния 
бюджет за 2011 г. за придобиване на акции 
от държавата във връзка с консолидиране на 
държавното участие в търговско дружество

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне от 
централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на 
Министерството на финансите на 200 000 лв. за 
придобиване от държавата на 2000 бр. акции 
от капитала на „Централен депозитар“ – АД, 
София, с номинална стойност 100 лв. всяка във 
връзка с консолидиране на държавното участие 
в търговско дружество.

Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1 
министърът на финансите да извърши необхо-
димите корекции по централния бюджет и по 
бюджета на Министерството на финансите за 
2011 г. при условията и по реда на § 22, ал. 11 
от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона за 
устройството на държавния бюджет.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

8669

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на средства от централния 
бюджет за 2011 г. за придобиване на акции 
от държавата във връзка с увеличаването на 

капитала на търговско дружество

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. Дава съгласие за увеличаване ка-
питала на „Проектна компания нефтопровод 
Бургас – Александруполис БГ“ – ЕАД, чрез из-
даване на 1500 бр. нови обикновени, поименни, 
налични акции с право на глас с номинална 
стойност 100 лв. всяка от тях на обща стой-
ност 150 000 лв., които ще бъдат придобити от 
държавата чрез бюджета на Министерството 
на финансите.

Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1 
министърът на финансите да извърши необхо-
димите корекции по централния бюджет и по 
бюджета на Министерството на финансите за 
2011 г. при условията и по реда на § 22, ал. 11 
от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона за 
устройството на държавния бюджет. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

8670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на 
Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и техно

логии с двойна употреба

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Приема Правилник за 
прилагане на Закона за експортния контрол на 
продукти, свързани с отбраната, и на изделия 
и технологии с двойна употреба. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се считано от 30 юни 2012 г.:
1. Правилникът за прилагане на Закона 

за експортния контрол на оръжия и изделия 
и технологии с двойна употреба, приет с По-
становление № 72 на Министерския съвет от 
2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; попр., бр. 39 
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г., бр. 93 
от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.).

2. Член 1 от Постановление № 72 на Минис-
терския съвет от 2007 г. за приемане на Пра-
вилник за прилагане на Закона за експортния 
контрол на оръжия и изделия и технологии с 
двойна употреба и за одобряване на Тарифа за 
таксите, които се събират по Закона за експорт-
ния контрол на оръжия и изделия и технологии 
с двойна употреба (ДВ, бр. 32 от 2007 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 30 юни 
2012 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска
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(2) За издаване на документа по ал. 1 лица-
та, кандидатстващи за лиценз по чл. 2, ал. 2, 
подават в Държавна агенция „Национална 
сигурност“ към документите по чл. 3, ал. 1 и 
копие от документ по чл. 14, ал. 2, т. 3 от закона. 

Раздел ІI
Разрешение за износ, внос, брокерска сделка, 
превоз, транзит и участие в търговски изложе

ния на продукти, свързани с отбраната

Разрешение за износ 
Чл. 4. (1) Разрешението за износ на продукти, 

свързани с отбраната, се издава от Междуве-
домствената комисия за експортен контрол 
и неразпространение на оръжията за масово 
унищожение към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма, наричана по-нататък 
„междуведомствената комисия“, на лицата по 
чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи лиценз за 
износ и внос. 

(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде ин-
дивидуално разрешение за износ или глобално 
разрешение за износ.

Чл. 5. (1) Индивидуалното разрешение за 
износ се издава за износ за определена държа-
ва чрез една доставка или частични доставки 
на основание на договорни отношения между 
износителя и чуждестранния контрагент. 

(2) За получаване на индивидуално разреше-
ние за износ на продукти, свързани с отбраната, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 

екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентен орган на страната 
на крайния потребител; документът трябва 
да включва страните по сделката, описание, 
количество и крайна употреба на продуктите, 
свързани с отбраната;

5. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор или по-
ръчка), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния вносител и/или краен 
потребител; документът трябва да включва 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката, условия на доставка, стойност и 
срок за изпълнение;

6. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 

ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за експортния кон
трол на продукти, свързани с отбраната, и 
на изделия и технологии с двойна употреба

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането 
на Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и технологии 
с двойна употреба, наричан по-нататък „закона“.

Г л а в а  в т о р а

ИЗНОС, ВНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНСПОРТИ-
РАНЕ, ПРЕВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРОДУКТИ, 
СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И БРОКЕРСКА 

ДЕЙНОСТ С ТЯХ

Раздел I
Лицензиране, регистриране и сертифициране

Чл. 2. (1) Лиценз за износ и внос на продукти, 
свързани с отбраната, се издава от Междуве-
домствения съвет по отбранителна индустрия 
и сигурност на доставките, наричан по-нататък 
„междуведомствения съвет“, на лицата по чл. 5, 
т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, 
ал. 3 от закона.

(2) Лиценз за транспортиране на продукти, 
свързани с отбраната, се издава от междуве-
домствения съвет за срок 3 години на лицата 
по чл. 5, т. 1 от закона.

(3) Удостоверение за регистрация за трансфер 
на продукти, свързани с отбраната, се издава от 
междуведомствения съвет на лицата по чл. 5, 
т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, 
ал. 4 от закона.

(4) Сертификат за получател на продукти, 
свързани с отбраната, се издава от междуведом-
ствения съвет на лицата по чл. 5, т. 1 от закона 
за срока, определен в чл. 13, ал. 3 от закона.

(5) Удостоверение за регистрация за брокер-
ска дейност с продукти, свързани с отбраната, се 
издава от междуведомствения съвет на лицата 
по чл. 10, ал. 1 от закона за срока, определен 
в чл. 13, ал. 4 от закона.

Чл. 3. (1) За издаване на документа по 
чл. 14, ал. 1, т. 4 от закона заявителите подават 
в Държавна агенция „Национална сигурност“ 
следните документи:

1. молба до председателя на агенцията;
2. копия на документите по чл. 14, ал. 1, 

т. 2, 3, 5 – 11 от закона; 
3. служебна бележка от Националната 

следствена служба, удостоверяваща липсата на 
образувани досъдебни производства за извър-
шени умишлени престъпления от общ характер 
срещу лицата, които ще извършват дейности с 
продукти, свързани с отбраната, съдружниците, 
управителите и членовете на управителния 
орган на търговското дружество.
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заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(4) В случай че съгласно националното 
законодателство на държавата, за която ще 
се изнасят продуктите, свързани с отбрана-
та, не се издава документът по ал. 2, т. 4, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от вносителя 
или крайния потребител в потвърждение на 
това обстоятелство, включваща реквизитите 
по ал. 2, т. 4.

(5) В случай на износ на продукти, свър-
зани с отбраната, извършван с цел ремонт/
обслужване или подмяна, когато в страната на 
вносителя не се издава документ по ал. 2, т. 4, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от вносителя 
или крайния потребител в потвърждение на 
това обстоятелство, включваща реквизитите 
по ал. 2, т. 4.

(6) В случай на износ на продукти, свързани 
с отбраната, които не са предмет на търговска 
сделка, вместо документа по ал. 2, т. 5 заявите-
лят представя писмена декларация от вносителя 
или крайния потребител в потвърждение на 
това обстоятелство. 

Чл. 6. (1) Глобалното разрешение за износ 
се издава за износ за една или повече държави 
съгласно приложението на закона на опреде-
лен тип или категория продукти, свързани с 
отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1 
от закона, с изключение на продукти, свързани 
с отбраната, които попадат в обхвата на меж-
дународни договори и конвенции за забрана 
на разпространението на оръжията за масово 
унищожение, както и продукти, свързани с 
отбраната, чието разработване, характеристи-
ки, употреба и/или регистрация попадат под 
разпоредбите на Закона за защита на класи-
фицираната информация. 

(2) За получаване на глобално разрешение 
за износ на продукти, свързани с отбраната, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. оригинали на сертификати за краен потре-
бител или международни сертификати за внос, 
издадени от компетентните органи на страните 
на крайните потребители; документите трябва 
да включват страните по сделката, описание, 
количество и крайна употреба на продуктите, 
свързани с отбраната;

5. копия на документи, потвърждаващи 
външнотърговските отношения (договор или 
поръчка), както и на документи, удостоверяващи 
участието в сделките на други лица, различ-

ни от чуждестранните вносители или крайни 
потребители; документите трябва да включват 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката, условия на доставка, стойност, срок 
за изпълнение;

6. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 
заявителят представя в Междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(4) В случай на износ на продукти, свързани 
с отбраната, за държава, в която не се издава 
документът по ал. 2, т. 4, заявителят предста-
вя в Междуведомствената комисия писмена 
декларация от вносителя или крайния потре-
бител в потвърждение на това обстоятелство, 
включваща реквизитите по ал. 2, т. 4.

(5) При подаване на заявление за глобал-
но разрешение за износ заявителят представя 
документи, удостоверяващи, че за предходната 
година е извършил и/или ще извърши през 
следващата година на базата на договорни 
отношения не по-малко от 10 износа на проду-
кти, свързани с отбраната, които са описани в 
заявлението, за посочените в него получатели. 

Чл. 7. В случай на реекспорт и/или износ 
след трансфер на продукти, свързани с отбрана-
та, заявителят представя в междуведомствената 
комисия освен документите по чл. 5, ал. 2 или 
чл. 6, ал. 2 и следните документи:

1. копие на писмената декларация съглас-
но чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или 
чл. 20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, 
ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1; 

2. писмено съгласие за реекспорт или пос-
ледващ износ от компетентния орган на държа-
вата, от която са внесени или трансферирани 
изделията, или

3. декларация от първоначалния износител 
или изпращач, че няма наложена забрана или 
ограничение за реекспорт или последващ износ 
на продуктите, свързани с отбраната.

Разрешение за внос 
Чл. 8. (1) Разрешението за внос на продукти, 

свързани с отбраната, се издава от междуведом-
ствената комисия на лицата по чл. 5, т. 1 от 
закона, притежаващи лиценз за износ и внос.

(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде 
индивидуално разрешение за внос или глобално 
разрешение за внос. 

Чл. 9. (1) Индивидуалното разрешение се 
издава за внос от определена държава чрез една 
доставка или частични доставки на основание 
на договорни отношения между вносителя и 
чуждестранния контрагент.
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(2) За получаване на индивидуално разреше-
ние за внос на продукти, свързани с отбраната, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор, фактура, 
проформа фактура), както и на документ, 
удостоверяващ участието в сделката на други 
лица, различни от чуждестранния износител; 
документът трябва да включва страните по 
сделката, описание и количество на стоката, 
условия на доставка, стойност, срок за из-
пълнение;

5. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

6. писмена декларация по образец от крайния 
потребител, че:

а) внесените продукти, свързани с отбраната, 
няма да бъдат реекспортирани или трансфери-
рани без разрешението на междуведомствената 
комисия и ще бъдат използвани при спазване 
на действащото българско законодателство;

б) крайният потребител се задължава пис-
мено да информира в срок до 5 работни дни 
междуведомствената комисия преди всяка 
последваща промяна на крайния потребител 
на продуктите, свързани с отбраната, на тери-
торията на Република България с изключение 
на случаите на продажби в търговската мрежа; 
всеки последващ краен потребител представя 
декларация по т. 6;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(4) В случай на внос на продукти, свързани 
с отбраната, които не са предмет на търговска 
сделка, вместо документа по ал. 2, т. 4 заяви-
телят представя писмена декларация от изно-
сителя в потвърждение на това обстоятелство. 

Чл. 10. (1) Глобалното разрешение за внос 
се издава за внос от една или повече държави 
съгласно приложението на закона на опреде-
лен тип или категория продукти, свързани с 
отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1 
от закона, с изключение на продукти, свързани 
с отбраната, които попадат в обхвата на меж-
дународни договори и конвенции за забрана 
на разпространението на оръжията за масово 
унищожение. 

(2) За получаване на глобално разрешение 
за внос на продукти, свързани с отбраната, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 

екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. копия на документи, потвърждаващи вън-
шнотърговските отношения (договор, фактура, 
проформа фактура), както и на документи, 
удостоверяващи участието в сделката на други 
лица, различни от чуждестранния износител; 
документите трябва да включват страните по 
сделката, описание и количество на стоката, 
условия на доставка, стойност, срок за изпъл-
нение;

5. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

6. писмена декларация по образец от крайния 
потребител, че:

а) внесените продукти, свързани с отбраната, 
няма да бъдат реекспортирани или трансфери-
рани без разрешението на междуведомствената 
комисия и ще бъдат използвани при спазване 
на действащото българско законодателство;

б) крайният потребител се задължава пис-
мено да информира в срок до 5 работни дни 
междуведомствената комисия преди всяка 
последваща промяна на крайния потребител 
на продуктите, свързани с отбраната, на тери-
торията на Република България с изключение 
на случаите на продажби в търговската мрежа; 
всеки последващ краен потребител представя 
декларация по т. 6;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(4) При подаване на заявление за глобално 
разрешение за внос заявителят представя до-
кументи, удостоверяващи, че за предходната 
година е извършил и/или ще извърши през 
следващата година на базата на договорни 
отношения не по-малко от 10 вноса на проду-
кти, свързани с отбраната, които са описани в 
заявлението, от посочените в него износители. 

Разрешение за временен износ и реимпорт или 
за временен внос и реекспорт за участие в тър-

говски изложения
Чл. 11. (1) Разрешение за участие в тър-

говски изложения, което е свързано с време-
нен износ и реимпорт или временен внос и 
реекспорт на продукти, свързани с отбраната, 
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се издава от междуведомствената комисия на 
лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи 
лиценз за износ и внос на продукти, свързани 
с отбраната.

(2) За получаване на разрешение за участие 
в търговски изложения заявителят представя 
в междуведомствената комисия следните до-
кументи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи 

произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

4. копия на документи, потвърждаващи 
участието в изложенията;

5. документ за платена държавна такса.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава ед-

нократно за календарната година и обхваща 
участията в търговски изложения. За всяко 
конкретно участие в изложение от разрешението 
по ал. 1 се издава разрешение от секретаря на 
междуведомствената комисия след представяне 
на документ, потвърждаващ участието в съот-
ветното изложение, не по-късно от 10 работни 
дни преди провеждането на изложението.

Разрешение за брокерска сделка
Чл. 12. (1) Разрешение за брокерска сделка 

с продукти, свързани с отбраната, се издава 
от междуведомствената комисия на лицата по 
чл. 10, ал. 1 от закона, притежаващи удосто-
верение за регистрация за брокерска дейност 
на продукти, свързани с отбраната.

(2) За получаване на разрешение за брокер-
ска сделка с продукти, свързани с отбраната, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. оригинал или нотариално заверено копие 
на разрешението за износ;

5. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентния орган в страната на 
крайния потребител или в страната на вносителя 
или техни нотариално заверени копия;

6. копие на документ, потвърждаващ учас-
тието на заявителя в сделката; 

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 4 
и 5, заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

Чл. 13. (1) Разрешение за превоз или раз-
решение за транзит на продукти, свързани с 
отбраната, с автомобилен и/или железопътен 
транспорт се издава от междуведомствената 
комисия.

(2) За получаване на разрешение за пре-
воз или разрешение за транзит заявителят 
(износителят или вносителят, или крайният 
потребител, или упълномощено от един от тях 
лице) представя в междуведомствената комисия 
следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копие на разрешението за износ;
4. копие на сертификат за краен потребител 

или международен сертификат за внос, издаден 
от компетентен орган на страната на крайния 
потребител;

5. копие на документ, удостоверяващ раз-
решаването на превоза или транзита през те-
риторията на държавата, следваща Република 
България по маршрута на превоз или транзит, 
издадено от компетентен орган;

6. копия на документи, удостоверяващи 
техническите характеристики и функционал-
ното предназначение на продуктите, свързани 
с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата, следваща Ре-
публика България по маршрута на превоз или 
транзит, не се издава документът по ал. 2, т. 5, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация в потвърждение 
на това обстоятелство.

(4) Разрешението за превоз или разрешението 
за транзит на продукти, свързани с отбраната, 
се издава със срок на валидност до една годи-
на и може да бъде продължено еднократно за 
срок до 6 месеца.

(5) Разрешението за превоз или разрешението 
за транзит на продукти, свързани с отбраната, 
е валидно при условията и до изтичането на 
срока, посочени в него, но за не повече от 
30 дни считано от датата на въвеждането на 
територията на Република България.

Раздел ІII
Разрешение за трансфер на продукти, свърза
ни с отбраната, от територията на Република 

България

Чл. 14. (1) Разрешение за трансфер се издава 
от междуведомствената комисия на лицата по 
чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи удостовере-
ние за регистрация за трансфер. 

(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде 
индивидуално разрешение за трансфер, гло-
бално разрешение за трансфер или национално 
генерално разрешение за трансфер. 
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Чл. 15. (1) Индивидуалното разрешение за 
трансфер се издава за трансфер на определено 
количество продукти, свързани с отбраната, 
за определен получател в държава членка 
чрез една или няколко частични доставки на 
основание на договорни отношения между 
доставчика и получателя.

(2) За получаване на индивидуално разре-
шение за трансфер на продукти, свързани с от-
браната, от територията на Република България 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентен орган на страната на 
крайния потребител, или декларация от край-
ния потребител; документът трябва да включва 
страните по сделката, описание, количество 
и крайна употреба на продуктите, свързани с 
отбраната;

5. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор или 
поръчка); документът трябва да включва стра-
ните по сделката, описание и количество на 
стоката, условия на доставка, стойност, срок 
за изпълнение;

6. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

Чл. 16. (1) Глобалното разрешение за транс-
фер се издава за трансфер за определен тип 
или категория продукти, свързани с отбрана-
та, до няколко получатели в една или повече 
държави членки.

(2) За получаване на глобално разрешение за 
трансфер на продукти, свързани с отбраната от 
територията на Република България, заявителят 
представя следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи пра-

вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. оригинали на сертификати за краен потре-
бител или международни сертификати за внос, 
издадени от компетентни органи на страните 
на крайните потребители, или декларации от 

крайните потребители; документите трябва 
да включват страните по сделката, описание, 
количество и крайна употреба на продуктите, 
свързани с отбраната;

5. копия на документи, потвърждаващи 
външнотърговските отношения (договор или 
поръчка); документите трябва да включват 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката, условия на доставка, стойност, срок 
за изпълнение;

6. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

Чл. 17. В случай на трансфер на продукти, 
свързани с отбраната, които са внесени от тре-
ти страни или са доставени на територията на 
Република България от друга държава членка, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия освен документите по чл. 15, ал. 2 или 
по чл. 16, ал. 2 и следните документи:

1. копие на писмената декларация съглас-
но чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или 
чл. 20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, 
ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1;

2. писмено съгласие за последващ трансфер 
от компетентния орган на държавата, от която 
са внесени или трансферирани изделията, или

3. декларация от първоначалния износител 
или изпращач, че няма наложена забрана или 
ограничение за последващ трансфер на проду-
ктите, свързани с отбраната.

Чл. 18. (1) Национално генерално разрешение 
за трансфер на продукти, свързани с отбраната, 
от територията на Република България се издава 
от междуведомствената комисия и се публикува 
на интернет страницата на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма съгласно 
чл. 31, ал. 5, т. 1 – 5 от закона, на лицата по 
чл. 5, ал. 1 от закона, притежаващи удостове-
рение за регистрация за трансфер, и на лицата 
по чл. 5, ал. 2 от закона.

(2) В срок до 10 дни преди планираната 
дата на всеки трансфер по ал. 1 изпращачът 
е длъжен да представи в междуведомствената 
комисия декларация по образец. 

Раздел IV
Регистриране на износ, внос и трансфер на 

продукти, свързани с отбраната

Чл. 19. (1) Регистриране на износ на проду-
кти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, 
т. 2 от закона се извършва от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или от 
оправомощени от него длъжностни лица.
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(2) За получаване на удостоверение за износ 
на продукти, свързани с отбраната, заявителят 
представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец в 
4 екземпляра;

2. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентен орган на страната 
на крайния потребител; документът трябва 
да включва страните по сделката, описание, 
количество и крайна употреба на продуктите, 
свързани с отбраната;

3. копие на документ, потвърждаващ отноше-
нията с чуждестранния контрагент (договор или 
поръчка), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния вносител и/или краен 
потребител; документът трябва да включва 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката, условия на доставка, стойност, срок 
за изпълнение;

4. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, техническите характеристики и 
функционалното предназначение на продуктите, 
свързани с отбраната.

(3) В случай че съгласно националното 
законодателство на държавата, за която ще се 
изнасят продуктите, свързани с отбраната, не 
се издава документът по ал. 2, т. 2, заявителят 
представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма писмена декларация 
от вносителя или крайния потребител в по-
твърждение на това обстоятелство, включваща 
реквизитите по ал. 2, т. 2.

(4) В случай на износ на продукти, свър-
зани с отбраната, които не са предмет на 
търговска сделка, вместо документа по ал. 2, 
т. 3 заявителят представя в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма писмена 
декларация от вносителя или крайния потре-
бител в потвърждение на това обстоятелство. 

Чл. 20. (1) Регистриране на внос на проду-
кти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, 
т. 2 от закона се извършва от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или от 
оправомощени от него длъжностни лица.

(2) За получаване на удостоверение за внос 
на продукти, свързани с отбраната, заявителят 
представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец в 
4 екземпляра;

2. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор, факту-
ра, проформа фактура), както и на документ, 
удостоверяващ участието в сделката на други 
лица, различни от чуждестранния износител; 
документът трябва да включва страните по 
сделката, описание и количество на стоката, 
условия на доставка;

3. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

4. писмена декларация по образец от крайния 
потребител, че:

а) внесените продукти, свързани с отбраната, 
няма да бъдат реекспортирани или трансфери-
рани без разрешението на междуведомствената 
комисия и ще бъдат използвани при спазване 
на действащото българско законодателство;

б) крайният потребител се задължава пис-
мено да информира в срок до 30 дни между-
ведомствената комисия след всяка последваща 
промяна на крайния потребител на продукти-
те, свързани с отбраната, на територията на 
Република България; всеки последващ краен 
потребител представя декларация по т. 4.

Чл. 21. (1) Регистриране на трансфер на 
продукти, свързани с отбраната, от територията 
на Република България на лицата по чл. 5, т. 1 
от закона, притежаващи удостоверение за регис-
трация за трансфер, се извършва от министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма или 
от оправомощени от него длъжностни лица. 

(2) За получаване на удостоверение за транс-
фер на продуктите, свързани с отбраната, от 
територията на Република България съгласно 
чл. 6, ал. 4 и 5 от закона заявителят представя в 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец в 
4 екземпляра;

2. оригинал на документ от крайния потре-
бител, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 6, 
ал. 4 от закона; документът трябва да включва 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката;

3. копия на документи, удостоверяващи 
произхода, придобиването, техническите харак-
теристики и функционалното предназначение 
на продуктите, свързани с отбраната;

4. документ за платена държавна такса.
Чл. 22. (1) Регистриране на трансфер на 

продукти, свързани с отбраната, от територията 
на Република България на лицата по чл. 5, 
т. 2 от закона се извършва от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или от 
оправомощени от него длъжностни лица. 

(2) За получаване на удостоверение за 
трансфер на продукти, свързани с отбраната, от 
територията на Република България заявителят 
представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец в 
4 екземпляра;

2. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентен орган на страната на 
крайния потребител, или декларация от край-
ния потребител; документът трябва да включва 
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страните по сделката, описание, количество 
и крайна употреба на продуктите, свързани с 
отбраната;

3. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор или 
поръчка); документът трябва да включва стра-
ните по сделката, описание и количество на 
стоката, условия на доставка, стойност и срок 
за изпълнение;

4. копия на техническите характеристики и 
функционалното предназначение на продуктите, 
свързани с отбраната.

Чл. 23. (1) Лицата по чл. 5, т. 1 от закона, 
притежаващи сертификат за получател, могат 
да получават продукти, свързани с отбраната, 
от територията на държава членка, посочени в 
генерално разрешение за трансфер, издадено и 
публикувано от държава членка по произход, 
след представяне на декларация по образец в 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма.

(2) Декларацията по ал. 1 се представя в срок 
до 7 работни дни преди планираната дата за 
получаване на продукти, свързани с отбраната. 

Чл. 24. (1) Регистриране на трансфер на 
продукти, свързани с отбраната, за територия-
та на Република България на лицата по чл. 5, 
т. 1 от закона се извършва от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или от 
оправомощени от него длъжностни лица. 

(2) За получаване на удостоверение за 
трансфер на продукти, свързани с отбраната, за 
територията на Република България заявителят 
представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец в 
4 екземпляра;

2. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор, фактура, 
проформа фактура); документът трябва да 
включва страните по сделката, описание и 
количество на стоката и условия на доставка;

3. писмена декларация по образец от крайния 
потребител, че:

а) получените продукти, свързани с отбра-
ната, няма да бъдат изнесени или трансфери-
рани без разрешението на междуведомствената 
комисия и ще бъдат използвани при спазване 
на действащото българско законодателство;

б) крайният потребител се задължава пис-
мено да информира в срок до 5 работни дни 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма преди всяка последваща промяна на 
крайния потребител на продуктите, свързани с 
отбраната, на територията на Република Бъл-
гария с изключение на случаите на продажби 
в търговската мрежа; всеки последващ краен 
потребител представя декларация по т. 3;

4. документ за платена държавна такса.
Чл. 25. (1) Лицата по чл. 5, т. 2 от закона 

могат да получават продукти, свързани с от-
браната, от територията на държава членка 

след представяне на декларация по образец в 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма.

(2) Декларацията по ал. 1 се представя в срок 
до 7 работни дни преди планираната дата за 
получаване на продукти, свързани с отбраната. 

Раздел V
Издаване на сертификат за краен потребител, 
международен сертификат за внос и удостове
рение за осъществена доставка на продукти, 

свързани с отбраната

Чл. 26. (1) В случай че държавата на изпраща-
ча/износителя изисква от българския получател/
вносител сертификат за краен потребител на 
продукти, свързани с отбраната, той се издава 
в 3 екземпляра по образец, както следва:

1. от Министерството на отбраната – когато 
продуктите, свързани с отбраната, са за нуждите 
на въоръжените сили;

2. от Министерството на вътрешните рабо-
ти – когато продуктите, свързани с отбраната, 
са за нуждите на това министерство;

3. от други държавни органи, които използват 
продуктите, свързани с отбраната, в съответствие 
с функциите, които изпълняват.

(2) Първият екземпляр на сертификата се 
предоставя на заявителя, вторият се изпраща 
на междуведомствената комисия, а третият 
остава в съответния орган.

(3) Поименният състав на лицата (титуляр 
и заместник), имащи право да подписват сер-
тификатите за краен потребител по ал. 1, се 
утвърждава от съпредседателите на междуведом-
ствения съвет по предложение на съответните 
министри или ръководителя на съответния 
държавен орган.

(4) Спесимените с подписите на лицата по 
ал. 3 се изпращат до междуведомствения съвет, 
междуведомствената комисия и до Министер-
ството на външните работи.

(5) Ако държавата на изпращача/износителя 
изисква издаването на сертификат за краен 
потребител на продукти, свързани с отбраната, 
различен от този по ал. 1, държавните органи 
по ал. 1 могат да издават такъв документ при 
спазване разпоредбите на ал. 2 – 4.

Чл. 27. (1) В случай че държавата на из-
пращача/износителя изисква от българския 
получател/вносител международен сертификат 
за внос на продукти, свързани с отбраната, той 
се издава от междуведомствената комисия в 
два екземпляра по образец.

(2) Международният сертификат за внос на 
продукти, свързани с отбраната, се издава въз 
основа на издадено разрешение за внос или 
удостоверение за внос/трансфер на продукти, 
свързани с отбраната. Първият екземпляр на 
сертификата се предоставя на заявителя, а 
вторият остава в междуведомствената комисия.
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(3) Международният сертификат за внос се 
подписва от председателя на междуведомстве-
ната комисия или от оправомощено от него 
длъжностно лице.

(4) Спесимените с подписите на лицата по 
ал. 3 се изпращат до междуведомствения съвет 
и до Министерството на външните работи.

Чл. 28. (1) За получаване на сертификат по 
чл. 26 или чл. 27 заявителят представя пред 
съответния орган следните документи:

1. заявление за получаване на сертификат 
по образец;

2. копие на документ, удостоверяващ необ-
ходимостта от издаване на сертификата.

(2) За получаване на документа по чл. 26 
заявителят представя пред съответния орган 
към документите по ал. 1 и копие на документ, 
издаден от компетентен орган на страната на 
износителя/изпращача, удостоверяващ правото 
му да извършва съответната дейност.

(3) В случай че съгласно националното 
законодателство на държавата на износителя/
изпращача не се издава документът по ал. 2, 
заявителят представя пред съответния орган 
писмена декларация от износителя/изпращача 
в потвърждение на това обстоятелство.

Чл. 29. (1) Органите по чл. 26, ал. 1 и чл. 27, 
ал. 1 се произнасят по заявленията в срок до 
15 работни дни от датата на получаването им 
и уведомяват заявителя в срок до 3 работни 
дни от датата на вземане на решението си.

(2) В случай че сертификатът не бъде пре-
доставен на компетентния орган на държавата 
на износителя/изпращача в срок 6 месеца от да-
тата на издаването му, вносителят/получателят 
е длъжен да върне оригинала на сертификата 
на органа, който го е издал.

Чл. 30. (1) В случай че чуждестранният из-
носител изисква удостоверение за осъществена 
доставка на продукти, свързани с отбраната, при 
митническото оформяне на стоките вносителят 
представя пред митническите органи в компе-
тентното митническо учреждение попълнено 
удостоверение за осъществена доставка в 3 ек-
земпляра по образец и копие на съответното 
разрешение за внос.

(2) Заявителят получава образец по ал. 1 от 
междуведомствената комисия след подаване на 
заявление по образец за получаване на удосто-
верение за осъществена доставка на продукти, 
свързани с отбраната.

(3) Представеното удостоверение за осъ-
ществена доставка се заверява от митническите 
органи в компетентното митническо учрежде-
ние, разрешили съответния митнически режим. 
Първият екземпляр от удостоверението се пре-
доставя на вносителя, вторият екземпляр в срок 
до 15 работни дни от датата на заверяването 
на удостоверението се изпраща от централното 
митническо управление на Агенция „Митници“ 

в Министерството на икономиката, енергетика-
та и туризма, а третият остава в централното 
митническо управление на Агенция „Митници“.

Г л а в а  т р е т а

ИЗНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНЗИТ И ВНОС НА 
ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА 
УПОТРЕБА И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ТЯХ

Раздел I
Регистрация за износ и трансфер на изделия 
и технологии с двойна употреба и брокерска 

дейност с тях

Чл. 31. (1) Удостоверение за регистрация за 
износ и трансфер на изделия и технологии с 
двойна употреба, наричани по-нататък „изделия 
с двойна употреба“, се издава от министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма след 
подаване на попълнено заявление по образец 
и документите по чл. 38, ал. 1 от закона.

(2) Удостоверение за регистрация за бро-
керска дейност с изделия с двойна употреба се 
издава от министъра на икономиката, енерге-
тиката и туризма след подаване на попълнено 
заявление по образец и документите по чл. 38, 
ал. 1 от закона.

(3) Удостоверението за регистрация по ал. 1 
и 2 се издава в три екземпляра по образец, като 
първият екземпляр се предоставя на заявителя, 
а вторият и третият остават в Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма. 

Раздел II
Разрешение за износ, трансфер, транзит на 
изделия с двойна употреба и брокерски услуги 

с тях

Общи положения
Чл. 32. (1) Разрешение за износ, разреше-

ние за трансфер от територията на Република 
България на изделия с двойна употреба и раз-
решение за брокерски услуги с тях се издава 
от междуведомствената комисия на лицата, 
притежаващи удостоверение за регистрация 
по чл. 31.

(2) Разрешение за транзит на изделия с 
двойна употреба се издава от междуведомстве-
ната комисия, когато са налице условията по 
чл. 48 от закона.

Разрешение за износ
Чл. 33. (1) Разрешение за износ на изделия 

с двойна употреба, посочени в Приложение I 
към Регламент (ЕО) № 428/2009 и определе-
ни с акт на Министерския съвет, се издава от 
междуведомствената комисия.

(2) Разрешението за износ по ал. 1 може 
да бъде индивидуално разрешение за износ, 
глобално разрешение за износ или национално 
генерално разрешение за износ.

(3) Индивидуално разрешение за износ се 
издава за:
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1. износ на изделия с двойна употреба, по-
сочени в Приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 428/2009, за определена държава чрез една 
доставка или чрез частични доставки на основа-
ние на договорни отношения между износителя 
и чуждестранния контрагент;

2. предоставяне на техническа помощ за во-
енна крайна употреба съгласно чл. 54 от закона.

(4) Глобално разрешение за износ се издава 
за износ на определен тип или категория изде-
лия с двойна употреба, посочени в Приложе-
ние I, с изключение на изделията, посочени в 
част 2 от Приложение II към Регламент (ЕО) 
№ 428/2009, което е валидно за износ за една 
или повече държави.

(5) Национално генерално разрешение за 
износ на изделия с двойна употреба от Прило-
жение I, с изключение на изделията, посочени 
в част 2 от Приложение IV към Регламент 
(ЕО) № 428/2009 за износителите по чл. 37 от 
закона, се издава от междуведомствената коми-
сия и се публикува на интернет страницата на 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. Обхватът и условията, свързани с 
неговото използване, се определят от между-
ведомствената комисия.

Чл. 34. (1) За износ на изделия с двойна 
употреба от Приложение II, част 1 за дър-
жавите, посочени в Приложение II, част 3 
към Регламент (ЕО) № 428/2009, се използва 
генерално разрешение на Общността за износ 
съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 428/2009. 

(2) В срок до 30 дни след датата, на която 
е извършен първоначалният износ по ал. 1, 
износителят е длъжен да представи в между-
ведомствената комисия декларация по образец.

Чл. 35. (1) За получаване на разрешение за 
износ по чл. 33, ал. 3 и 4 заявителят предста-
вя в междуведомствената комисия следните 
документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. оригинал на сертификат от крайния потре-

бител за крайната употреба или на международен 
сертификат за внос, издаден от компетентните 
органи на страната на крайния потребител;

4. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор или по-
ръчка), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния вносител и/или краен 
потребител; документът трябва да включва 
страните по сделката, описание и количество 
на стоката, условия на доставка, стойност и 
срок за изпълнение;

5. копие на документ, удостоверяващ пра-
вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

6. копие на документ от производителя на 
изделието с двойна употреба, удостоверяващ 
неговите технически характеристики, функцио-
нално предназначение, качествен и количествен 
състав, и документ, удостоверяващ произхода 
и придобиването на изделието;

7. документ за платена държавна такса.
(2) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата, за която ще 
се изнасят изделията с двойна употреба, не се 
издава документът по ал. 1, т. 3, заявителят 
представя в междуведомствената комисия 
писмена декларация от вносителя или от 
крайния потребител в потвърждение на това 
обстоятелство.

(3) В случай че съгласно националното 
законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 1, т. 5, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(4) При подаване на заявление за глобал-
но разрешение за износ заявителят представя 
документи, удостоверяващи, че за предходната 
година е извършил и/или ще извърши през 
следващата година на базата на договорни 
отношения не по-малко от 10 износа на изде-
лията с двойна употреба, които са описани в 
заявлението, за посочените в него получатели.

Чл. 36. В случай на реекспорт и/или износ 
след трансфер на изделия с двойна употреба от 
Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия освен документите по чл. 35, ал. 1:

1. писмено съгласие за реекспорт или пос-
ледващ износ от компетентния орган на държа-
вата, от която са внесени или трансферирани 
изделията, или

2. декларация от първоначалния износител 
или изпращач, че няма наложена забрана или 
ограничение за реекспорт или последващ износ 
на изделията с двойна употреба.

Разрешение за трансфер от територията на 
Република България

Чл. 37. (1) Разрешение за трансфер на 
изделия с двойна употреба от територията на 
Република България, посочени в Приложение 
IV към Регламент (ЕО) № 428/2009 и опреде-
лени с акт на Министерския съвет, се издава 
от междуведомствената комисия.

(2) Разрешението за трансфер по ал. 1 може 
да бъде индивидуално разрешение за трансфер, 
глобално разрешение за трансфер или генерално 
разрешение за трансфер.

Чл. 38. (1) За получаване на разрешение за 
трансфер от територията на Република България 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи: 

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
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3. оригинал на сертификат от крайния потре-
бител за крайната употреба или на международен 
сертификат за внос, издаден от компетентните 
органи на страната на крайния потребител, 
или на декларация от крайния потребител за 
крайна употреба;

4. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор или 
поръчка); документът трябва да включва стра-
ните по сделката, описание и количество на 
стоката, условия на доставка, стойност и срок 
за изпълнение;

5. копие на документ, удостоверяващ пра-
вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

6. копие на документ от производителя на 
изделието с двойна употреба, удостоверяващ 
неговите технически характеристики, функцио-
нално предназначение, качествен и количествен 
състав, и документ, удостоверяващ произхода 
и придобиването на изделието;

7. документ за платена държавна такса.
(2) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 1, т. 5, 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

(3) При подаване на заявление за глобално 
разрешение за трансфер заявителят представя 
документи, удостоверяващи, че за предходната 
година е извършил и/или ще извърши през 
следващата година на базата на договорни 
отношения не по-малко от 10 трансфера на 
изделията с двойна употреба, които са описани 
в заявлението, за всеки от посочените в него 
получатели.

Разрешение за брокерски услуги
Чл. 39. (1) Разрешение за брокерски услуги 

с изделия с двойна употреба се издава от меж-
дуведомствената комисия на лицата по чл. 37, 
ал. 2 от закона, когато изделията са или могат 
да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, 
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

(2) За получаване на разрешение за бро-
керски услуги с изделия с двойна употреба 
заявителят представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. копие на документите, удостоверяващи 

правото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

4. копие на документ, удостоверяващ учас-
тието на заявителя в сделката;

5. оригинал или нотариално заверено копие 
на разрешението за износ;

6. оригинал на сертификат за краен потре-
бител или международен сертификат за внос, 
издаден от компетентния орган в страната на 

крайния потребител или в страната на вноси-
теля, или техни нотариално заверени копия;

7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участник в 
сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 5 
и 6, заявителят представя в междуведомствената 
комисия писмена декларация от съответния 
участник в потвърждение на това обстоятелство.

Разрешение за транзит
Чл. 40. (1) Разрешение за транзит на изделия 

с двойна употреба се издава от междуведомстве-
ната комисия, когато изделията са или могат 
да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

(2) За издаване на разрешението за транзит 
заявителят (износителят или вносителят, или 
крайният потребител или упълномощено от един 
от тях лице) представя в междуведомствената 
комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец; 
2. попълнен образец на разрешение в 4 ек-

земпляра;
3. нотариално заверено копие на разрешение 

за износ или копие на документ, удостоверяващ 
правото му да извършва съответната дейност;

4. копие на сертификат за краен потребител 
или международен сертификат за внос, издаден 
от компетентен орган на страната на крайния 
потребител;

5. копие на документ от производителя на 
изделията с двойна употреба, удостоверяващ 
техните технически характеристики, функцио-
нално предназначение, качествен и количествен 
състав;

6. документ за платена държавна такса.
(3) Разрешението за транзит на изделия с 

двойна употреба се издава със срок на валидност 
до една година и може да бъде продължено 
еднократно за срок до 6 месеца.

(4) Разрешението е валидно при условията 
и до изтичането на срока, посочен в него, но 
за не повече от 30 дни считано от датата на 
въвеждането на територията на Република 
България.

Раздел III
Удостоверение за внос на изделия с двойна 

употреба

Чл. 41. (1) Удостоверение за внос на изделия 
с двойна употреба се издава от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма или от 
оправомощени от него длъжностни лица за 
внос от трета държава.

(2) За получаване на удостоверение за внос 
заявителят представя в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма следните 
документи:

1. попълнен образец на удостоверение за 
внос в 4 екземпляра;
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2. копие на документ, удостоверяващ пра-
вото на участниците в сделката да извършват 
съответните дейности;

3. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения (договор, проформа 
фактура, фактура);

4. декларация по образец от крайния потре-
бител, че внесените изделия с двойна употреба 
няма да бъдат реекспортирани или трансфери-
рани без разрешението на междуведомствената 
комисия и ще бъдат използвани при спазване 
на действащото българско законодателство, с 
която крайният потребител се задължава пис-
мено да информира в срок до 5 работни дни 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма преди всяка последваща промяна 
на крайния потребител на територията на 
Република България; всеки последващ краен 
потребител представя декларация;

5. копие на документ от производителя на 
изделието с двойна употреба, удостоверяващ 
неговите технически характеристики, функцио-
нално предназначение, качествен и количествен 
състав;

6. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното 

законодателство на държавата на участниците 
в сделката не се издава документът по ал. 2, 
т. 2, заявителят представя в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма писмена 
декларация от съответния участник в потвърж-
дение на това обстоятелство.

(4) За продължаване срока на издадено 
удостоверение за внос не по-късно от 10 дни 
преди изтичането на срока на валидност на 
удостоверението заявителят представя в Ми-
нистерството на икономиката, енергетиката и 
туризма писмено искане за продължаване на 
срока, съдържащо информация за неизпълне-
ната част от сделката, и декларация, че не е 
настъпило изменение в условията, при които 
удостоверението е било издадено.

Раздел IV
Издаване на сертификат за краен потребител, 
международен сертификат за внос и удостове
рение за осъществена доставка на изделия и 

технологии с двойна употреба

Чл. 42. (1) В случай че държавата на изно-
сителя/изпращача изисква издаване на серти-
фикат за краен потребител на изделия с двойна 
употреба, които подлежат на контрол при внос, 
той се издава в 3 екземпляра по образец, при 
условията и по реда на чл. 26, както следва:

1. от Министерството на отбраната – когато 
изделията с двойна употреба са за нуждите на 
въоръжените сили;

2. от Министерството на вътрешните рабо-
ти – когато изделията с двойна употреба са за 
нуждите на това министерство;

3. от други държавни органи, които използват 
изделията с двойна употреба, в съответствие с 
функциите, които изпълняват.

(2) В случай че държавата на износителя/
изпращача изисква издаването на сертификат за 
краен потребител на изделия с двойна употреба, 
които подлежат на контрол при внос, различен 
от образеца по ал. 1, държавните органи по ал. 1 
могат да издават такъв документ при спазване 
разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4.

(3) В случай че държавата на износителя/
изпращача изисква издаване на международен 
сертификат за внос на изделия с двойна упо-
треба, които подлежат на контрол при внос, 
той се издава в два екземпляра по образец от 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. Първият екземпляр се предоставя на 
заявителя, а вторият остава в Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма.

(4) В случай че държавата на износителя 
изисква удостоверение за осъществена доставка 
на изделия с двойна употреба при митническото 
оформяне на стоките, вносителят представя 
пред митническите органи в компетентното 
митническо учреждение попълнено удостове-
рение за осъществена доставка в 3 екземпляра 
по образец и копие на съответното удостове-
рение за внос.

(5) Представеното удостоверение за осъ-
ществена доставка се заверява от митническите 
органи в компетентното митническо учрежде-
ние, разрешили съответния митнически режим. 
Първият екземпляр от удостоверението се 
предоставя на вносителя, вторият екземпляр в 
срок до 15 работни дни от датата на заверяване 
на удостоверението се изпраща от Централното 
митническо управление на Агенция „Митници“ 
в Министерството на икономиката, енергетика-
та и туризма, а третият остава в Централното 
митническо управление на Агенция „Митници“.

Чл. 43. (1) За получаване на сертификат или 
удостоверение по чл. 42 заявителят представя 
следните документи:

1. заявление за получаване на сертификат 
или удостоверение по образец;

2. копие на документ, удостоверяващ не-
обходимостта от издаване на сертификат или 
удостоверение.

(2) За получаване на сертификат за краен 
потребител заявителят представя освен доку-
ментите по ал. 1 и копие на документ, издаден 
от компетентен орган на страната на износи-
теля/изпращача, удостоверяващ правото му да 
извършва съответната дейност.

(3) В случай че съгласно националното 
законодателство на държавата на износителя/
изпращача не се издава документът по ал. 2, 
заявителят представя пред съответния орган 
писмена декларация от износителя/изпращача 
в потвърждение на това обстоятелство.



СТР.  26  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 57

(4) Органите по чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3 се 
произнасят по заявленията в срок до 15 работни 
дни от датата на получаването им и уведомяват 
заявителя в срок до 3 работни дни от датата 
на вземане на решението си.

(5) Сертификат по чл. 42, ал. 1 и 3 се пре-
доставя от заявителя на износителя/изпращача, 
а в случай че не бъде предоставен на компе-
тентните органи на страната на износителя/
изпращача в срок до 6 месеца от датата на 
издаването му, вносителят е длъжен да върне 
оригинала на сертификата на органа, който 
му го е издал.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

СЪСТАВ И РЕД НА ДЕЙНОСТ НА МЕЖ-
ДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ

Чл. 44. (1) Междуведомствената комисия 
се състои от председател и шестима членове.

(2) Председател на междуведомствената 
комисия е министърът на икономиката, енер-
гетиката и туризма.

(3) Членове на междуведомствената коми-
сия са:

1. двама представители на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма;

2. двама представители на Министерството 
на отбраната;

3. представител на Министерството на 
външните работи; 

4. представител на Държавна агенция „На-
ционална сигурност“.

(4) Членовете на междуведомствената ко-
мисия и техните заместници се утвърждават 
поименно със заповед на председателя на 
междуведомствената комисия по предложение 
на съответните министри и председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“.

(5) Дейността на междуведомствената коми-
сия се подпомага от секретар и заместник-се-
кретар, които са служители на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма и се 
утвърждават поименно със заповед на пред-
седателя на междуведомствената комисия. 
Заместник-секретарят изпълнява функциите 
на секретар на междуведомствената комисия, 
в случай че секретарят отсъства.

Чл. 45. (1) Дейността на междуведомствената 
комисия се ръководи от председателя.

(2) Председателят може да упълномощи член 
на междуведомствената комисия да ръководи 
заседание.

(3) Секретарят на междуведомствената ко-
мисия писмено информира членовете на меж-
дуведомствената комисия за всяко предстоящо 
заседание не по-късно от 5 работни дни преди 
датата на насроченото заседание.

(4) Материалите по дневния ред за заседани-
ята, както и съхраняваните в междуведомстве-
ната комисия протоколи и други материали се 
предоставят на членовете на междуведомстве-

ната комисия и/или на техни представители, 
определени поименно от съответния член на 
междуведомствената комисия.

(5) Заявления и материали, постъпили 
след датата на уведомлението за предстоящо 
заседание на междуведомствената комисия, 
се разглеждат на следващото є заседание с 
изключение на случаите, когато заявленията и 
материалите са с доказано неотложен характер.

Чл. 46. (1) Заседанията на междуведомстве-
ната комисия са закрити.

(2) Заседанията на междуведомствената 
комисия са редовни, ако на тях присъстват не 
по-малко от две трети от членовете є.

(3) В дневния ред за заседанията могат да 
се включват за обсъждане освен заявления за 
извършване на регистрация и за издаване на 
разрешения и други въпроси от компетентността 
на междуведомствената комисия.

(4) За всяка точка от дневния ред на засе-
данието междуведомствената комисия приема 
отделно протоколно решение, което се подписва 
от присъстващите на заседанието.

Чл. 47. Вземането на решения неприсъствено 
се осъществява по инициатива на председателя 
на междуведомствената комисия или на някой 
от членовете є.

Чл. 48. Документите по правилника се по-
дават във и се получават от деловодството на 
съответната администрация по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс, а в случай 
че съдържат класифицирана информация – по 
реда на Закона за защита на класифицираната 
информация. 

Чл. 49. Всички изискуеми по правилника 
документи, които са на чужд език, се представят 
пред съответните органи със заверен превод 
на български език.

Г л а в а  п е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВА-
ЩИ ДЕЙНОСТИ С ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ 
С ОТБРАНАТА, И ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА 

УПОТРЕБА

Чл. 50. Лицата, извършващи дейности с 
продукти, свързани с отбраната, и изделия с 
двойна употреба, са длъжни да въведат въ-
трешни правила за организация и контрол на 
извършваните дейности, които да съдържат:

1. насоки на фирмената политика в съот-
ветствие със законодателството в областта на 
експортния контрол;

2. списък на физическите лица, които пряко 
участват в тази дейност, придружен от автобио-
графии и кадрови справки на лицата;

3. процедури за поддържане на регистър за 
сделките по образец, съхраняван за срок не 
по-малък от 10 години;

4. програма за обучение на персонала, пряко 
свързан с тази дейност;
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5. правила и процедури за извършване на 
дейности, подлежащи на експортен контрол 
по реда на закона;

6. програма за извършване на вътрешни 
проверки;

7. правила и процедури за констатиране на 
нарушения по смисъла на закона и последва-
щи мерки.

Чл. 51. (1) Лицата, извършващи дейности 
с продукти, свързани с отбраната, и изделия 
с двойна употреба, са длъжни да съхраняват 
за срок не по-малък от 10 години търговските 
и транспортните документи и информацията, 
свързана с осъществяването на съответната 
дейност, съдържащи данни за:

1. вида на продуктите, свързани с отбраната, 
или изделията с двойна употреба и съответната 
им идентификация, като сериен номер, серти-
фикат и спецификация;

2. количеството на изделията;
3. името и адреса на износителя и на по-

лучателя;
4. крайния потребител и крайната употреба 

на продуктите, свързани с отбраната, или из-
делията с двойна употреба;

5. името, служебното положение и адреса на 
представителите на страната по сделката и на 
крайния потребител, отговорни за изпълнението 
на задълженията по сделката.

(2) Лицата, извършващи дейности с проду-
кти, свързани с отбраната, и изделия с двойна 
употреба, са длъжни:

1. при поискване от контролните органи по 
чл. 67 от закона да предоставят информацията 
по ал. 1 и да оказват съдействие при извърш-
ване на проверки от тях;

2. в определените срокове да представят в 
междуведомствената комисия информацията и 
документите, изисквани по закона и правилни-
ка, свързани с изпълнението на разрешените 
от нея дейности;

3. да спазват условията, при които е разре-
шена тази дейност;

4. да информират за всяка промяна на об-
стоятелствата по ал. 1;

5. да информират междуведомствената ко-
мисия, ако са налице условията, посочени в 
чл. 4 от закона. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В случаите, при които транспортът 

се осъществява по въздух, междуведомстве-
ната комисия уведомява Министерството на 
външните работи в отговор на постъпилите 
запитвания от него относно актуалността на 
разрешенията, издадени по смисъла на чл. 5, 
6, 19 и 33, както следва:

1. не по-късно от 3 работни дни от датата на 
получаване на запитването, ако за осъществява-
не на разрешенията се изисква осигуряването на 
дипломатически разрешения от чужди държави;

2. не по-късно от 5 работни дни от датата 
на получаване на запитването, ако за осъ-
ществяване на разрешенията не се изисква 
осигуряването на дипломатически разрешения 
от чужди държави.

§ 2. Образците на документите по този пра-
вилник се утвърждават със заповед на минис-
търа на икономиката, енергетиката и туризма.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правилникът се приема на основание 

§ 9 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и техноло-
гии с двойна употреба (ДВ, бр. 26 от 2011 г.).

§ 4. Правилникът влиза в сила от 30 юни 
2012 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които се 
събират за обучение за придобиване на пра
воспособност за класификатор на кланични 

трупове по скалата EUROP

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, 
които се събират за обучение за придобиване на 
правоспособност за класификатор на кланични 
трупове по скалата EUROP.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които 

се събират за обучение за придобиване на 
правоспособност за класификатор на кланични 
трупове по скалата EUROP, приета с Постано-
вление № 2 на Министерския съвет от 2008 г. 
(ДВ, бр. 7 от 2008 г.).

§ 2. Контролът по изпълнението на тари-
фата се възлага на министъра на земеделието 
и храните.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

ТАРИФА 
за таксите, които се събират за обучение за 
придобиване на правоспособност за класифи
катор на кланични трупове по скалата EUROP

Чл. 1. За обучение за придобиване на право-
способност за класификатор на кланични тру-
пове от свине се събира такса в размер 320 лв.

Чл. 2. За обучение за придобиване на право-
способност за класификатор на кланични трупове 
от говеда се събира такса в размер 270 лв.
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Чл. 3. За обучение за придобиване на пра-
воспособност за класификатор на кланични 
трупове от овце се събира такса в размер 270 лв.

Чл. 4. За обучение в случаите по чл. 58б, 
ал. 4, т. 5 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски про-
дукти на Европейския съюз чрез опреснител-
ни курсове на класификаторите на кланични 
трупове от един вид животни се събира такса 
в размер 50 лв.

Чл. 5. За повторно явяване на изпит в 
случаите по чл. 58б, ал. 4 от Закона за прила-
гане на Общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз се 
събира такса в размер 70 лв.

Чл. 6. За издаване на свидетелство за кла-
сификатор на кланични трупове от един вид 
животни се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 7. За издаване на дубликат на свидетел-
ството по чл. 6 се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 8. (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. преди извършване на обучението по 

чл. 1 – 3;
2. преди опреснителния курс по чл. 4;
3. преди повторното явяване на изпит по 

чл. 5;
4. преди издаване на свидетелството по чл. 6, 

съответно на дубликата по чл. 7.
(2) Дължимите такси по ал. 1 се събират 

от обучаващата институция съгласно чл. 58б, 
ал. 1 от Закона за прилагане на Общите орга-
низации на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз.

Чл. 9. Внесените такси не подлежат на връ-
щане, освен ако по надлежен ред се установи 
неправомерното им събиране.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява 

на основание чл. 58б, ал. 3 от Закона за при-
лагане на Общите организации на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за разпределение на средствата по т. 27 от 
приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга

рия за 2011 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. Разпределя средствата по т. 27 от 
приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2011 г. за юридически лица с нестопанска цел, 
определени за извършване на общественопо-
лезна дейност, вписани в централния регистър 
по чл. 45 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, съгласно приложението.

Чл. 2. (1) Първоначалното финансиране 
на одобрените проекти е в размер 50 на сто 
от утвърдените с чл. 1 средства за съответния 
проект. Всяко последващо финансиране се 
извършва въз основа на заявка пред Минис-
терството на финансите и след представяне 
на ежемесечните отчети, отразяващи целевото 
усвояване в пълен размер на предоставените 
към момента средства.

(2) Средствата се предоставят, разходват и 
отчитат по отделно открита за целта сметка на 
лицата по приложението към чл. 1. 

(3) Лицата по приложението към чл. 1 
представят ежемесечно в Министерството на 
финансите и за всяко тримесечие в Сметна-
та палата отчет за разходваните средства по 
елементите, посочени в приложението към 
чл. 1. Към отчетите се прилагат и заверени от 
лицата копия на първични счетоводни и други 
документи, доказващи разходите.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се 

приема на основание чл. 9, ал. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2011 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

Приложение към чл. 1

Разпределение на средствата по т. 27 от при
ложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2011 г. за юридически лица с нестопанска цел, 
определени за извършване на общественопо
лезна дейност, вписани в централния регистър 
по чл. 45 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, по проекти и предназначение

№ 
по 
ред

Юридическо лице с нестопан-
ска цел в обществена полза, 
проект и предназначение на 

средствата

Сума 
(в лв.)

1. Сдружение с нестопанска цел 
„Бъдеще за децата с уврежда
ния“, проект „Работилница за 
младежи с увреждания“   20 152,65

в т. ч.:  

Административни разходи   1 524,15

Работа с институциите (наем 
на зала, наем на мултимедия, 
информационни материали, 
кетъринг) 855,00

Подготовка за стартиране на 
дейностите в работилницата по 
приложни изкуства (кетъринг, 
възнаграждение на трудоте-
рапевт) 6 420,00
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№ 
по 
ред

Юридическо лице с нестопан-
ска цел в обществена полза, 
проект и предназначение на 

средствата

Сума 
(в лв.)

Функциониране на работил-
ницата (възнаграждения на 
художник-консултант, шивашки 
материали, шевни машини, ма-
териали за приложни изкуства) 5 960,00

Популяризиране и информира-
не (интернет страница, инфор-
мационни материали, ателие 
на открито, зала за изложба, 
разходи за командировки) 3 700,00

Възнаграждения за изпълните-
лите на проекта 1 693,50

2. Сдружение „Ръка за ръка“, 
проект „За подобър живот“   35 149,15

в т. ч.:  

Административни разходи   3 300,00

Презентиране и популяризи-
ране на проекта, анкетиране и 
подбор на участниците (публи-
кации, информационни мате-
риали, провеждане на кръгла 
маса, информационни срещи)   3 650,00

Оборудване на залите за про-
веждане на занимания с деца 
със специални образователни 
потребности и деца с увреж-
дания (дидактически средства 
и материали, специализирана 
литература) 3 659,15

Работа с родители и група за 
взаимопомощ (възнаграждения 
на специалисти)   6 720,00

Работа с деца със специални об-
разователни потребности и деца 
с увреждания (възнаграждения) 6 720,00

Работа с педагогически кадри 
(възнаграждения, кетъринг)   560,00

Супервизии на екипа (възна-
граждения, командировки) 1 860,00

Издаване на наръчник (изра-
ботване и печат) 1 450,00

Организиране и провеждане 
на национална конференция 
(наем на зала, кетъринг, ко-
мандировки) 3 850,00

Други разходи   3 380,00

3. Социална фондация „Инди – 
Рома 97“, проект „Социална 
интеграция и личностна реа
лизация на момичета и жени 
от ромския етнос в общините 
Куклен, Родопи и Перущица“   39 700,00

№ 
по 
ред

Юридическо лице с нестопан-
ска цел в обществена полза, 
проект и предназначение на 

средствата

Сума 
(в лв.)

в т. ч.:  

Индивидуална психологическа 
подкрепа и групова терапия 
(хонорари на психолог и тера-
певт, наем на зала, средства за 
командировки) 8 560,00

Създаване на творчески ателие-
та по танци, приложни изкуства 
и театър (хонорар, материали, 
кукли, дискове с музика) 4 560,00

Социална работа и тренинг на 
ромски медиатори (хонорари, 
разходи за командировки, наем 
на зала) 8 990,00

Тренинг форум театър (хонора-
ри, разходи за командировки)   3 750,00

Заснемане и излъчване на до-
кументален филм   1 400,00

Супервизия и вътрешен мони-
торинг (хонорари) 2 660,00

Публичност на проекта (прес-
съобщения, дипляни) 1 500,00

Хонорари за изпълнителите на 
проекта 8 280,00

4. Фондация „Благотворител“, 
проект „Работилница за до
бродетели“   32 746,00

в т. ч.:  

Административни разходи   510,00

Подготовка на Методика за 
преподаване на добродетели, на 
програма, анкети и материали 
за обучението (отпечатване на 
методика и брошури) 1 350,00

Популяризиране на проекта 
(наем на зала, наем на мулти-
медия, материали) 470,00

Провеждане на специализирано 
обучение (хонорари, разходи за 
командировки, наем на зала, 
наем на мултимедия, транспорт, 
материали) 22  166,00

Преподаване на добродете-
ли – връстници обучават връст-
ници (хонорари на координа-
тори) 3 600,00

Организация и управление на 
проекта (възнаграждения на 
изпълнителите на проекта) 4 200,00

Други разходи   450,00

5. Сдружение „Спортна федерация 
на глухите в България“, проект 
„Спортът за глухи – начин на 
живот и възможност за инте
грация, избор и реализация“   35 640,00
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№ 
по 
ред

Юридическо лице с нестопан-
ска цел в обществена полза, 
проект и предназначение на 

средствата

Сума 
(в лв.)

в т. ч.:  

Административни разходи   1 140,00

Разходи по администриране на 
проекта   11 000,00

Проучване на европейски прак-
тики, изготвяне на тренировъч-
ни програми, съставяне на гру-
пи за обучение и практикуване 
на отделен вид спорт (преводач 
жестомимичен превод, консу-
мативи, брошури и материали 
с резултатите от изследването) 2 100,00

Подготовка и провеждане на 
обучителна програма – летен 
лагер (хонорари, разходи за 
командировки, екипировка, 
транспорт, настаняване)   12 400,00

Подготовка и провеждане на 
обучителна програма – зимен 
лагер (хонорари, разходи за 
командировки, екипировка, 
транспорт, настаняване) 8 300,00

Осигуряване на спортни посо-
бия и екипировка за извънклас-
ните занимания 700,00

6. Сдружение спортен клуб 
„Ипон“, проект „Устойчиви 
спортносоциални дейности“ 39 710,00

в т. ч.:  

Административни разходи   1 260,00

Възнаграждения на изпълните-
лите на проекта 6 600,00

Осигуряване на уреди за реха-
билитация 4 200,00

Информационна кампания и 
набиране на участниците (раз-
работване на анкетна карта, 
публикации, участие в предава-
ния, провеждане на прегледи и 
диагностициране на участници-
те, сформиране на групи) 6 250,00

Провеждане на занятия по са-
ундкарате и на походи (хонорари 
на лекари, кинезитерапевти, 
наем на зала, храна, транспорт) 11 600,00

Лагер за деца (настаняване, 
транспорт, предметни награди) 9 300,00

Други разходи   500,00

ОБЩО:   203 097,80

8673

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства 
за довършителни строителни дейности на 
обекти, включени в маршрутите на религи
озния туризъм, и за религиозните нужди на 

населението на селища без храмове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни 
кредити по бюджета на Министерския съвет за 
2011 г. в размер 224 000 лв. за довършителни 
строителни дейности на обекти, включени в 
маршрутите на религиозния туризъм, и за ре-
лигиозните нужди на населението на селища 
без храмове, разпределени, както следва:

1. за довършване строителството на храм „Св. 
апостоли Петър и Павел“ – с. Комарево, об-
щина Берковица, област Монтана – 20 000 лв.;

2. за довършване строителството на храм 
„Св. Троица“ – с. Стряма, община Раковски, 
област Пловдив – 90 000 лв.; 

3. за довършване строителството на храм 
„Св. архангел Михаил“ – с. Крушево, община 
Севлиево, област Габрово – 30 000 лв.;

4. за довършване строителството на храм 
„Св. Димитър“ – с. Порой, община Поморие, 
област Бургас – 30 000 лв.;

5. за ремонт на камбанарията на храм 
„Възкресение Господне“ – с. Громшин, община 
Бойчиновци, област Монтана – 9000 лв.;

6. за ремонт на храм „Св. Възнесение“ – с. 
Горна Лука, община Чипровци, област Мон-
тана – 25 000 лв.;

7. за ремонт на храм „Св. Параскева“ – с. 
Смоляновци, община Монтана, област Монта-
на – 10 000 лв.;

8. за ремонт на храм „Св. Димитър“ – с. 
Габровница, община Монтана, област Монта-
на – 10 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите по централния 
бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от 
Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 2. Министърът на финансите по пред-
ложение на главния секретар на Министерския 
съвет да извърши произтичащите от чл. 1 про-
мени по съответните бюджети за 2011 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите и на глав-
ния секретар на Министерския съвет.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

8674
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 
ОТ 19 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране и на нейната 
администрация, приет с Постановление № 122 
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 и 83 от 
2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 55 от 2008 г. и 

бр. 58 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията е колегиален орган и се 

състои от 7 членове, включително председател.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения: 
1. В ал. 3 думите „от заместник-председател, 

а при отсъствие и на тримата“ и тирето след 
тях се заличават.

2. Алинея 4 се изменя така: 
„(4) Председателят със заповед може да 

делегира свои правомощия на друг член на 
комисията, като определя неговите функции 
при спазване ограниченията на ЗЕ и ЗРВКУ.“

§ 3. Член 11 се изменя така: 
„Чл. 11. Комисията огласява публично 

следваната политика и създадената практика 
по прилагането на своите актове и мотивите 
за тяхната промяна чрез средствата за масово 
осведомяване или чрез публикуване на интернет 
страницата си.“

§ 4. В чл. 13 ал. 1 се изменя така: 
„(1) Администрацията на комисията е обща 

и специализирана и е организирана в дирекции 
и главна дирекция с териториални звена.“

§ 5. В чл. 14, ал. 3, т. 15 думата „чрез“ се 
заменя с „или от“.

§ 6. Член 19 се изменя така: 
„Чл. 19. (1) Общата администрация подпомага 

технически дейността на комисията и на специ-
ализираната администрация и е организирана в 
дирекция „Административно и финансово-сче-
товодно обслужване“ и в дирекция „Информа-
ционно обслужване и човешки ресурси“.

(2) Дирекция „Административно и финан-
сово-счетоводно обслужване“ осигурява:

1. административното обслужване на дело-
водната и архивната дейност в администраци-
ята, като:

а) следи движението на документите в ад-
министрацията на комисията и спазването на 
сроковете, поставени в решенията на комисията 
и в заповедите и резолюциите на председателя;

б) осъществява деловодната дейност, систе-
матизира и съхранява документите от текущия 
архив и води регистри за: входящата и изходя-
щата кореспонденция; образуваните преписки 
и издадените по тях решения; договорите, по 
които страна е комисията;

в) подпомага информационно гражданите 
и представителите на юридическите лица във 
връзка с функциите на комисията;

г) съхранява преписките и архивните дела, 
осигурява тяхната обработка и предаването им 
в Държавния архив;

д) води технически регистрите по чл. 25, 
ал. 1 ЗЕ и чл. 6, ал. 1, т. 8 и 9 ЗРВКУ;

е) води регистър и предоставя информация по 
Закона за достъп до обществената информация;

2. финансовото и счетоводното обслужване 
на комисията в съответствие с вътрешните 
правила за функциониране на система за 
финансово управление и контрол, приети от 
комисията, като:

а) разработва бюджета, обосновава и из-
пълнява бюджетната и инвестиционната про-
грама, отговаря за ресурсното осигуряване на 
дейността на комисията и изготвя анализи и 
справки по изпълнението на бюджета и целе-
вите финансирания;

б) отчита изпълнението на бюджета съгласно 
Сметкоплана на бюджетните предприятия и 
Единната бюджетна класификация;

в) организира, разработва и съставя план 
за капиталовите разходи по бюджета и изготвя 
периодични анализи и справки за изпълнението 
по него;

г) изготвя ежемесечни, тримесечни и го-
дишни счетоводни отчети;

д) изчислява конкретния размер на дължи-
мите такси по ЗЕ и ЗРВКУ;

е) отговаря за събирането на дължимите 
такси, глоби и санкции по ЗЕ и ЗРВКУ;

ж) осъществява контрол по спазването 
на финансовата, бюджетната и платежната 
дисциплина съгласно системата за финансово 
управление и контрол;

з) осъществява контрол по изпълнението 
на финансовите задължения по лицензиите, 
такса „В и К“ регулиране и наказателните 
постановления;

и) следи и контролира финансирането и 
разплащанията по договорите, по които страна 
е комисията;

к) изготвя справки, свързани с работната 
заплата и осигурителните вноски за Нацио-
налния осигурителен институт и Националния 
статистически институт;

3. стопанското обслужване на комисията, 
като:

а) отговаря за стопанисването и управлени-
ето на държавната собственост, предоставена 
на комисията;

б) организира и осъществява снабдяването, 
съхраняването, стопанисването и използването 
на материалите и материалните запаси и из-
вършването на текущи ремонти;



СТР.  32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 57

в) организира транспортното обслужване на 
комисията, следи за опазването, съхраняването 
и изправността на ведомствения автомобилен 
транспорт и упражнява контрол върху експло-
атационните разходи;

г) организира ведомствената охрана, пропус-
кателния и противопожарния режим, както и 
чистотата в сградата на комисията;

д) организира и провежда процедурите по 
възлагане на обществени поръчки за нуждите 
на комисията;

е) организира дейността по изготвянето и 
съхраняването на досиетата на обществените 
поръчки;

ж) осъществява контрол по изпълнението 
на сключените договори.

(3) Дирекция „Информационно обслужване 
и човешки ресурси“ осигурява:

1. работата на комисията, като:
а) подготвя материалите за заседанията на 

комисията и обществените обсъждания и оформя 
технически приетите актове, изготвя и съхранява 
протоколите от заседанията, оригиналите на 
актовете на комисията и документите към тях;

б) подготвя работните съвещания на коми-
сията и на работни групи и експертни комисии;

2. управлението и развитието на човешките 
ресурси, като:

а) изготвя документите, необходими за въз-
никване, изменяне и прекратяване на служебни-
те и трудовите правоотношения, води личните 
досиета на служителите в администрацията 
на комисията, съхранява служебните досиета 
и издава удостоверения и други документи, 
свързани с тях;

б) изготвя и актуализира длъжностно и 
поименно разписание на длъжностите в ад-
министрацията и предлага длъжностното раз-
писание за утвърждаване от председателя на 
комисията; подпомага дейностите, свързани с 
подбора на персонала, заплащането на труда 
и атестирането на служителите;

в) методически подпомага изготвянето на 
длъжностните характеристики на държавните 
служители и на лицата, работещи по трудово 
правоотношение в администрацията, и ги пред-
лага за утвърждаване;

г) изготвя статистически справки за движени-
ето на кадрите в комисията, които се изискват 
от действащото законодателство;

д) следи за прилагането на нормативните 
изисквания по осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд;

е) предлага подходяща политика и стратегия 
по управлението и развитието на човешките 
ресурси и отговаря за прилагането є;

ж) организира и контролира дейностите, 
свързани с професионалната квалификация и 
преквалификация на служителите от админи-
страцията, за нуждите на комисията, както и 
за нуждите на европейската интеграция;

3. информационно-технологичното обслуж-
ване, като:

а) инсталира и поддържа системното и спе-
циализираното програмно осигуряване, оказва 
системна помощ на служителите и обезпечава 
сигурността и конфиденциалността на данните 
в информационните системи на комисията;

б) организира и поддържа единна автомати-
зираната информационна система за управление 
на информационните потоци и автоматизиране 
на дейността на комисията и обезпечава надежд-
ното є функциониране – локални мрежи, кому-
никационно оборудване, компютърна техника;

в) съгласува и осъществява автоматизирания 
обмен на данни с национални и ведомствени 
информационни системи и интеграцията в 
единната комуникационна инфраструктура на 
администрацията;

г) проучва и внедрява водещи информаци-
онни и комуникационни технологии;

д) изгражда и поддържа информационни 
фондове на комисията и организира дейността 
по използването им, включително автомати-
зираната база данни на регистрите по чл. 25, 
ал. 1 ЗЕ и чл. 6, ал. 1, т. 8 и 9 ЗРВКУ;

е) поддържа страницата на комисията в 
интернет и организира и отговаря за нейното 
актуализиране в техническо отношение;

4. връзките с обществеността, като:
а) информира обществеността за дейността 

на комисията съгласувано с председателя и 
членовете на комисията и осигурява издаването 
на информационния бюлетин и поддържането 
на Националната информационна система за 
В и К услугите;

б) предлага насоките на медийната политика 
на комисията и организира нейното изпълнение;

в) осъществява връзките с медиите, общест-
вените организации и специализираните звена 
по медийната политика на другите ведомства;

5. осигурява международното сътрудничество 
на комисията, като:

а) обработва международната кореспон-
денция;

б) подготвя и координира плановете за 
международна дейност на комисията;

в) подготвя и организира участието на 
членовете на комисията и администрацията 
в международни мероприятия в страната и в 
чужбина;

г) координира подготовката и реализацията 
на програми и проекти с международно финан-
сиране в областта на енергийното регулиране;

д) координира и подпомага изработването 
на официални позиции на комисията, свързани 
с въпросите на европейската интеграция.

(4) За изпълнението на дейностите по ал. 2, 
т. 2 отговаря и главният счетоводител на ко-
мисията.“

§ 7. Член 20 се изменя така: 



БРОЙ 57  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   

„Чл. 20. Специализираната администрация 
подпомага комисията при осъществяване на 
правомощията є по ЗЕ и ЗРВКУ и е организи-
рана в една главна дирекция и шест дирекции:

1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Икономически анализи и ре-

гулаторен одит“;
3. дирекция „Регулиране и контрол – Елек-

троенергетика“;
4. дирекция „Регулиране и контрол – Топ-

лоенергетика“;
5. дирекция „Регулиране и контрол – При-

роден газ“;
6. (нова – ДВ, бр. 49 от 2005 г.) дирекция 

„Регулиране и контрол – Водоснабдителни и 
канализационни услуги“;

7. Главна дирекция „Разглеждане на жалби 
и решаване на спорове“.“

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точка 19 се отменя.
2. Точка 20 се изменя така:
„20. съвместно с дирекция „Икономиче-

ски анализи и регулаторен одит“ и дирекция 
„Регулиране и контрол – Водоснабдителни и 
канализационни услуги“ участва в изготвянето 
на становище на комисията за съответствието 
на проектите за концесионните договори и 
на другите договори за управление на В и К 
системите със ЗРВКУ и подзаконовите актове 
по прилагането му.“

§ 9. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Икономически анализи 

и регулаторен одит“ осъществява дейностите 
по прилагане на икономическата политика на 
комисията и провеждането на регулаторен одит 
върху дейността на регулираните дружества, като: 

1. извършва анализи и следи за поддържане 
на финансовите възможности на лицензиантите 
и В и К операторите на основата на периодич-
ната финансова отчетност по единна методика; 

2. изследва и анализира влиянието на цените 
и тарифите върху общите финансови показатели 
на енергийните предприятия и В и К оператори-
те и на енергийния и В и К сектор като цяло;

3. извършва междусекторни анализи и срав-
нителен анализ на енергийните предприятия и 
В и К операторите;

4. участва при прегледа на представените 
от енергийните предприятия бизнес планове и 
подготвя становища относно връзката между 
текущото финансово състояние, предвидените 
инвестиции и финансово-икономическите ре-
зултати от тях през годините;

5. анализира финансовото състояние и 
степента на задлъжнялост на енергийното 
предприятие при искане за разрешаване на 
сделки по ЗЕ;

6. участва при изготвянето на финансово-
икономическите аспекти от конкурсните до-
кументи и при оценяване на предложенията 
на кандидатите при провеждане на конкурс 
по чл. 46 ЗЕ;

7. участва при подготовката и анализа на 
прилагането на правилата за търговия с елек-
трическа енергия и природен газ;

8. анализира и предлага въвеждането или 
изменението на методите за регулиране на 
цените по ЗЕ и по ЗРВКУ;

9. участва в разработването на икономиче-
ските аспекти от задължителните указания за 
ценообразуването по ЗЕ и по ЗРВКУ;

10. участва в подготовката на проекти на нор-
мативни актове, правила и процедури, изготвя 
становища по актове, изпратени в комисията 
за съгласуване; 

11. разработва методики за определяне на 
цените за регламентирания в ЗЕ достъп на 
преносните и разпределителните предприятия 
до уредби и съоръжения – собственост на по-
требители;

12. подготвя предложение за Тарифа на 
таксите, дължими съгласно ЗЕ;

13. съвместно с дирекция „Регулиране и 
контрол – Водоснабдителни и канализационни 
услуги“ подготвя предложение за Тарифа на 
таксите, дължими съгласно ЗРВКУ;

14. съвместно с дирекция „Правна“ и дирек-
ция „Регулиране и контрол – Водоснабдителни 
и канализационни услуги“ участва в изготвянето 
на становище на комисията за съответствието 
на проектите за концесионните договори и 
на другите договори за управление на В и К 
системите със ЗРВКУ и подзаконовите актове 
по прилагането му; 

15. оказва икономическа помощ на членовете 
на комисията, като дава мотивирани становища, 
съвети и справки по поставени въпроси;

16. участва при извършването на регулаторен 
преглед и изменение на цените, включително 
обобщава и подготвя икономическите мотиви 
по индивидуалните и общите административни 
актове на комисията;

17. извършва анализи и подготвя предло-
жения за осъществяване на регулаторен одит 
върху дейността на регулираните дружества;

18. участва при разработването на подробни 
технико-икономически задания за провеждане 
на регулаторните одити на дружествата;

19. организира, координира и извършва ре-
гулаторните одити, като анализира резултатите 
от тях и при необходимост изготвя предложения 
за промяна на актове на комисията;

20. изготвя предложения за даване на за-
дължителни предписания или на задължителни 
указания за отстраняването на установени при 
извършения регулаторен одит нарушения;

21. изготвя предложения за налагане на 
принудителни административни мерки и ад-
министративни наказания;

22. чрез длъжностните лица, упълномощени 
от председателя, извършва регулаторен одит, 
съставя констативни протоколи и актове при 
констатирани нарушения.“

§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
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1. В основния текст думата „Електроенергети-
ка“ се заменя с „Регулиране и контрол – Елек-
троенергетика“.

2. В т. 3: 
а) букви „д“ и „е“ се отменят;
б) букви „ж“ – „и“ стават съответно букви 

„д“ – „ж“.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „Газоснабдяване“ 

се заменя с „Регулиране и контрол – Приро-
ден газ“.

2. В т. 3: 
а) букви „г“ и „д“ се отменят;
б) букви „е“ – „з“ стават съответно букви 

„г“ – „е“.
§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „Топлоенергетика“ 

се заменя с „Регулиране и контрол – Топло-
енергетика“.

2. В т. 3: 
а) букви „г“ и „д“ се отменят;
б) букви „е“ – „з“ стават съответно букви 

„г“ – „е“.
§ 13. В чл. 25а се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Главна ди-

рекция „Водоснабдителни и канализационни 
услуги“ се заменят с „Дирекция „Регулиране и 
контрол – Водоснабдителни и канализационни 
услуги“.

2. В т. 1, буква „ж“ думите „и работа с по-
требителите“ се заменят с „и регулаторен одит“.

3. В т. 2: 
а) букви „г“ и „д“ се отменят;
б) букви „е“ и „ж“ стават съответно букви 

„г“ и „д“;
в) буква „з“ става буква „е“ и в нея думите 

„и работа с потребителите“ се заменят с „и 
регулаторен одит“.

4. Точки 3 и 4 се отменят.
§ 14. Член 25б се изменя така:
„Чл. 25б. (1) Главна дирекция „Разглеждане 

на жалби и решаване на спорове“ подпомага 
комисията при осъществяване на функциите 
и задачите, предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ, като:

1. извършва проверки по допустимостта и 
основателността на подадените жалби на по-
требители срещу лицензианти, на лицензианти 
срещу лицензианти, свързани с изпълнението на 
лицензионната дейност, на потребители срещу 
В и К оператори и между В и К оператори;

2. събира доказателства и данни по пода-
дените жалби; 

3. посещава обекти и лица и съставя про-
токоли от извършените проверки;

4. изготвя предложения за даване на за-
дължителни предписания или за изготвяне на 
задължителни указания за отстраняването на 
установени при извършена проверка нарушения;

5. изготвя предложения за налагане на 
принудителни административни мерки и ад-
министративни наказания;

6. изготвя доклад и проект на решение по 
спора и ги представя на председателя за внасяне 
за разглеждане от комисията; 

7. длъжностни лица, когато са упълномощени 
от председателя, съставят констативни прото-
коли и актове при констатирани нарушения;

8. контролира изпълнението на решения на 
комисията по подадените жалби;

9. в случаите на обжалване по съдебен ред 
на решение на комисията комплектува препис-
ката по жалбата с всички събрани в хода на 
административното производство доказателства 
и я изпраща на компетентния съд;

10. осъществява процесуално представител-
ство в случаите на обжалване по съдебен ред 
на решение на комисията по подадени жалби;

11. създава и поддържа база данни за реше-
нията по подадените жалби;

12. разработва единни стандарти за класи-
фикация на жалбите;

13. събира, обработва и анализира инфор-
мация за работата по жалбите от лицензиан-
тите и В и К операторите, предлага мерки за 
подобряване работата на лицензиантите и В и 
К операторите, както и прави предложения за 
даване на задължителни указания от комисията; 

14. изготвя периодични отчети и годишен 
отчет за работата по жалбите. 

(2) Към Главна дирекция „Разглеждане на 
жалби и решаване на спорове“ функционират 
териториални звена със седалище и териториа-
лен обхват, определени с решение на комисията.“

§ 15. В чл. 27, ал. 4, т. 3 след думите „са 
уведомили“ се добавя „председателя на“.

§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 2 след думата „обявява“ се добавя 
„датите за приемане на“.

2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите, когато се оповестява за-

щитена по закон информация, заседанията на 
комисията по ал. 2 се провеждат при закрити 
врати, като на тях могат да присъстват само 
членовете на комисията и страните по съот-
ветното производство.“

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „служителите от админи-

страцията на комисията“ се заменят с „дирек-
торите на дирекции“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На закритите заседания на комисията 

присъстват членовете на комисията, главният 
секретар и директорите на дирекции. Коми-
сията може да вземе решение на определени 
закрити заседания да присъстват и служители 
от администрацията.“

§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „най-късно 3“ се заменят 

с „не по-късно от 2“.
2. В ал. 4 в края на изречение първо се 

поставя запетая и се добавя „а при необходи-
мост – и приложения към него“.
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§ 19. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „седем“ се заменя с „че-

тирима“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 членовете на ко-

мисията трябва да бъдат уведомени за датата, 
часа и дневния ред на заседанието и да им се 
представят материалите за това заседание не 
по-късно от един работен ден преди деня на 
извънредното заседание.“ 

§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заседанията на комисията се откриват 

и провеждат в присъствието най-малко на 
петима от членовете на комисията, от които:

1. най-малко двама от членовете със стаж в 
енергетиката – при упражняване правомощия 
на комисията по Закона за енергетиката;

2. най-малко един от членовете със стаж в 
областта на водоснабдяването и канализация-
та – при упражняване правомощия на комисия-
та по Закона за регулиране на водоснабдителните 
и канализационните услуги.“

2. В ал. 2 думите „от заместник-председател, 
а при отсъствие и на заместник-председателите“ 
се заличават.

§ 21. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията приема решения с явно гла-

суване и с мнозинство повече от половината 
от всички членове на комисията.“

§ 22. В чл. 35 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Съобщаването на решение на комиси-

ята – индивидуален административен акт, се 
извършва по реда на чл. 61 АПК.

(4) Съобщаването на решение на комиси-
ята – общ административен акт, се извършва 
чрез публикуване на интернет страницата на 
комисията с изключение на актовете по чл. 13, 
ал. 8 от Закона за енергетиката.“

§ 23. В чл. 37, ал. 4 се създават т. 7 и 8:
„7. искане за налагане на принудителна 

административна мярка; 
8. в случаи извън горепосочените при на-

личие на правна или фактическа сложност.“
§ 24. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Когато писменото заявление не 

е подписано и при съмнение дали съответният 
документ изхожда от посоченото в него лице, 
докладчикът по преписката изисква неговото 
потвърждение със собственоръчен или електро-
нен подпис в тридневен срок от съобщението за 
това. При непотвърждаване в срок комисията 
прекратява производството.

(2) Ако заявлението не удовлетворява изис-
квания на закона или на подзаконовите норма-
тивни актове по неговото прилагане, заявителят 
се уведомява да отстрани недостатъците в 
7-дневен срок от съобщението за това с ука-
зание, че неотстраняването им ще предизвика 
прекратяване на производството.

(3) Срокът за произнасяне започва да тече 
от датата на отстраняване на нередовностите.

(4) Комисията прекратява производството 
по преписката, освен ако в закона е посочено 
друго, при наличието на някоя от следните 
хипотези:

1. при липса на компетентност на комисията 
да разгледа заявлението, като в този случай 
заявлението се препраща на компетентния по 
закон орган;

2. по искане на страната, по чиято иници-
атива то е започнало;

3. в случаите по ал. 1;
4. в случаите по ал. 2;
5. когато заявителят – физическо лице, е 

починал или търговецът е заличен;
6. когато заявителят няма правен интерес.
(5) За прекратяване на производството 

комисията съобщава на страните по реда на 
чл. 61 АПК.“ 

§ 25. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проучването приключва с писмен доклад 

на докладчика или докладчиците по преписката, 
подписан от съответните докладчици-директори 
и всички членове на работната група.“

2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) Докладът по преписката включва всич-

ки факти и обстоятелства, които са станали 
известни на членовете на работната група 
към датата на внасянето му за разглеждане от 
комисията. Докладът задължително съдържа 
експертни оценки, анализи и предложения за 
решаване на преписката.

(3) В случаите, в които някой от докладчи-
ците или член на работна група има становище, 
което е различно от изложеното в доклада, то 
се представя като особено мнение – неразделна 
част от доклада. 

(4) По преценка на докладчиците или по 
искане на комисията към доклада се прилагат 
всички необходими документи и справки, кои-
то допълнително обосновават предложенията, 
анализите и оценките, направени от членовете 
на работната група.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея ду-

мите „не по-късно от“ се заменят с „най-малко“.
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 

ал. 7 и 8.
§ 26. В чл. 42, ал. 4 след думата „срок“ се 

добавя „до“.
§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от лицата по“ се заменят с 

„от определения член на комисията по реда на“.
2. В ал. 3 се създава изречение трето: 
„При нередовно уведомяване на някоя от 

страните заседанието се отлага.“
3. В ал. 4 думата „докладчика“ се заменя с 

„докладчиците“.
§ 28. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Общественото обсъждане се открива от 
председателя на комисията, а в негово отсъст-
вие – от друг член на комисията, определен по 
реда на чл. 32, ал. 2, който представя основните 
принципи, заложени в проекта.“

§ 29. В чл. 56, ал. 1 т. 5 и 6 се отменят.
§ 30. В чл. 63 думите „заместник-председа-

телите“ се заличават.
§ 31. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „или заместник-председа-

телите“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „заместник-председателите“ 

се заличават.
§ 32. В чл. 65, ал. 1 думите „заместник-

председателите“ се заличават.
§ 33. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. Размерът на допълнително матери-

ално стимулиране на председателя, членовете 
на комисията и на служителите от админи-
страцията се определя съгласно чл. 27, ал. 4 
от Закона за енергетиката.“

§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „съгласувано с член на 

комисията“ се заличават;
б) в т. 2 думите „член на комисията“ се 

заменят с „председателя“.
2. В ал. 4 думите „заместник-председатели“ 

се заличават.
§ 35. В чл. 69, ал. 2 думите „заместник-

председатели“ се заличават.
§ 36. В чл. 70, ал. 1 думите „заместник-

председатели“ се заличават.
§ 37. Приложението към чл. 12, ал. 2 се 

изменя така:

„Приложение 
 към чл. 12, ал. 2

Численост на персонала в организационните струк-
тури и административните звена на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране – 128 

щатни бройки

Председател 1
Членове на комисията 6
Главен секретар 1
Вътрешен одитор 1
Служител по сигурността на информацията 1
Финансов контрольор 1
Обща администрация 21
в т.ч.: 
дирекция „Административно и финансово-
счетоводно обслужване“ 11
дирекция „Информационно обслужване и
човешки ресурси“ 10
Специализирана администрация 96
в т.ч.:  
Главна дирекция „Разглеждане на жалби 
и решаване на спорове“ 21
дирекция „Правна“ 12
дирекция „Икономически анализи и 
регулаторен одит“ 12

дирекция „Регулиране и контрол – 
Електроенергетика“ 14
дирекция „Регулиране и контрол – 
Топлоенергетика“ 9
дирекция „Регулиране и контрол – 
Природен газ“ 12
дирекция „Регулиране и контрол – Водо-
снабдителни и канализационни услуги“ 16“.

Заключителна разпоредба
§ 38. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
8870

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 
ОТ 19 ЮЛИ 2011 Г.

за приемане на Правилник за устройството, 
дейността и структурата на Медицинския 
институт на Министерството на вътрешните 

работи

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. Приема Правилник за устройството, 
дейността и структурата на Медицинския инсти-
тут на Министерството на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Правилникът за устройството 

и дейността на Медицинския институт на Ми-
нистерството на вътрешните работи, приет с 
Постановление № 119 на Министерския съвет 
от 2001 г. (ДВ, бр. 48 от 2001 г.).

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК
за устройството, дейността и структурата на 
Медицинския институт на Министерството 

на вътрешните работи

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С правилника се определят устрой-
ството, дейността и структурата на Медицинския 
институт на Министерството на вътрешните 
работи, наричан по-нататък „медицинския 
институт“. 

Чл. 2. (1) Медицинският институт организира 
и осъществява дейността по здравеопазването 
съгласно Закона за Министерството на вътреш-
ните работи (ЗМВР) и изпълнява специфичните 
функции за извънболнична и болнична помощ 
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съгласно Постановление № 212 на Министер-
ския съвет от 2000 г. за определяне на лечебни 
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения и на техните специфични функции 
(обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 7 и 
18 от 2001 г., бр. 2 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., 
бр. 96 от 2005 г. и бр. 24 и 68 от 2008 г.) в съ-
ответствие с националната здравна политика.

(2) Извън случаите по ал. 1 медицинският 
институт може да извършва медицинско обслуж-
ване на български и чуждестранни граждани 
или по сключени договори с юридически лица 
срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от 
директора на института. 

(3) Медицинският институт осъществява 
научноизследователска, научно-приложна и 
учебна дейност в областта на медицинската 
наука и практика и изпълнява задачите по раз-
работването и провеждането на националната 
здравна политика. В медицинския институт се 
извършва обучение на студенти, докторанти и 
специализиращи лекари при условията и по 
реда на чл. 80а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за 
лечебните заведения.

Чл. 3. (1) Медицинският институт е юри-
дическо лице на бюджетна издръжка за спе-
цифичните си функции със седалище София.

(2) Структурата, численият състав и щатът 
на медицинския институт се утвърждават от 
министъра на вътрешните работи в рамките на 
утвърдения числен състав и бюджет на МВР.

(3) Директорът на медицинския институт 
е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи.

Раздел II
Устройство и управление

Чл. 4. (1) Медицинският институт включва: 
1. ръководство, което се състои от:
а) директор и заместник-директори на ме-

дицинския институт;
б) отдели и сектори за ръководство, коор-

динация и контрол на медицинските дейности;
в) административни, стопански и обслуж-

ващи звена;
2. лечебни заведения за болнична помощ:
а) Многопрофилна болница за активно 

лечение – Централна клинична база в София, 
която се състои от консултативно-диагностичен 
блок, стационарен блок и болнична аптека;

б) Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал в Банкя, 
която се състои от болнични отделения, фи-
лиална клинична лаборатория, аптека и адми-
нистративно-стопанска част;

в) Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал във Вар-
на, която се състои от болнични отделения, 
филиална клинична лаборатория, аптека и 
административно-стопанска част;

г) Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал в гр. Хи-
саря, която се състои от болнични отделения, 
филиална клинична лаборатория, аптека и 
административно-стопанска част;

3. медицински служби за осигуряване на 
първична извънболнична медицинска помощ 
на служителите от основните структури на МВР 
по чл. 9 ЗМВР;

4. централна експертно-лекарска комисия.
(2) Организацията на дейността и вътреш-

ният ред на структурите по ал. 1 се определят 
с правилници, издадени от директора на ме-
дицинския институт.

Чл. 5. (1) Медицинският институт се ръководи 
от директор, който се назначава от министъра 
на вътрешните работи по реда на ЗМВР.

(2) Директорът на института е хабилитира-
но лице с висше медицинско образование и 
призната медицинска специалност.

Чл. 6. (1) Директорът:
1. организира, ръководи, контролира, пред-

ставлява медицинския институт и отговаря за 
цялостната му дейност;

2. ръководи и контролира изготвянето на 
перспективни и текущи планове и осигурява 
тяхното изпълнение;

3. организира взаимодействието с други 
институти и структури в МВР;

4. отговаря за подбора, подготовката, пови-
шаването на квалификацията и ефективното 
използване на научните кадри;

5. отговаря за управлението на предоставе-
ните държавни имоти и материално-технически 
средства;

6. е разпоредител с бюджета на медицин-
ския институт и отговаря за целесъобразното 
и законосъобразното му разходване.

(2) При изпълнението на своите функции 
директорът се подпомага от заместник-ди-
ректори.

Чл. 7. (1) При управлението на медицин-
ския институт директорът се подпомага от 
медицински съвет, който е колективен орган 
с консултативни функции.

(2) Съставът и организацията на дейността 
на медицинския съвет се определят от дирек-
тора на медицинския институт в съответствие 
с чл. 75 и 76 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 8. (1) При осъществяване на научноиз-
следователската, научно-приложната и учебната 
дейност директорът се подпомага от научен 
съвет, който е колективен орган с консулта-
тивни функции.

(2) Съставът и организацията на дейността 
на научния съвет се определят от директора 
на медицинския институт в съответствие със 
Закона за развитие на академичния състав в 
Република България.
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Раздел III
Дейност

Чл. 9. Медицинският институт организира 
и осъществява дейността по здравеопазването 
в Министерството на вътрешните работи, като 
извършва: 

1. медицинско обслужване на служителите на 
МВР и на други лица, определени в Правилника 
за прилагане на Закона за Министерството на 
вътрешните работи; 

2. болнично лечение, рехабилитационна и 
амбулаторно-поликлинична дейност;

3. здравно-профилактична дейност;
4. научноизследователска, научно-приложна 

и учебна дейност;
5. експертна дейност;
6. методическа дейност;
7. квалификация и преподготовка за под-

държане и повишаване квалификацията на 
медицински кадри;

8. сътрудничество с висшите медицински 
училища, с лечебните и здравните заведения;

9. специализирано медицинско освидетел-
стване на кандидатите за работа в МВР, на 
служителите на МВР и на други лица, оп-
ределени със Закона за Министерството на 
вътрешните работи, както и на служители за 
участие в мисии;

10. обучение на служителите на МВР и на 
курсантите от учебните заведения на МВР в 
областта на оказването на медицинска помощ;

11. поддържане на бойна и мобилизаци-
онна готовност за медицинско осигуряване в 
системата на МВР при мирновременни и во-
енновременни условия, големи производствени 
аварии, природни бедствия и други извънредни 
ситуации;

12. диагностика, лечение и експертиза на 
здравословното състояние на задържани лица.

Чл. 10. Ръководството осъществява админи-
стративното и методическото управление и кон-
трол на структурите на медицинския институт. 

Чл. 11. (1) Дейността на Многопрофилна-
та болница за активно лечение – Централна 
клинична база в София, се осъществява по 
медицински специалности, посочени в прило-
жение № 1.

(2) В лечебното заведение се осъществяват 
следните дейности:

1. диагностика и лечение на заболявания в 
условията на извънболнична и болнична помощ;

2. рехабилитация;
3. диагностика и консултации, поискани от 

лекар от други лечебни заведения;
4. клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицинска апаратура съгласно 
действащото в страната законодателство;

5. учебна и научна дейност.
(3) Консултативно-диагностичният блок из-

вършва диагностика и амбулаторно лечение на 
пациенти и се състои от приемно-консултативни 

кабинети, в това число кабинети за образна и 
функционална диагностика, медико-диагностич-
ни и медико-технически лаборатории.

(4) Стационарният блок извършва болнично 
лечение на пациентите и се състои от клиники 
и отделения с легла, клиники и отделения без 
легла, операционен блок и патологоанатомично 
отделение.

(5) Клиниките, отделенията и лабораториите 
и техните нива на компетентност по смисъла на 
Закона за лечебните заведения са определени 
в приложение № 2.

(6) Болничната аптека осигурява снабдява-
нето и отпускането на лекарства, медицински 
консумативи и други материали.

Чл. 12. Дейността на Болницата за доле-
куване, продължително лечение и рехабили-
тация – филиал в Банкя, се осъществява по 
медицински специалности, посочени в прило-
жение № 3.

Чл. 13. Дейността на Болницата за доле-
куване, продължително лечение и рехабили-
тация – филиал във Варна, се осъществява 
по медицински специалности, посочени в 
приложение № 4.

Чл. 14. Дейността на Болницата за доле-
куване, продължително лечение и рехабили-
тация – филиал в Хисаря, се осъществява по 
медицински специалности, посочени в прило-
жение № 5.

Чл. 15. (1) В болниците за долекуване, про-
дължително лечение и рехабилитация се приемат 
за лечение лица, нуждаещи се от физикална 
терапия, соматична и психична рехабилитация, 
балнео-, климато- и таласолечение.

(2) Отделенията и лабораториите на болни-
ците за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация и техните нива на компетентност 
по смисъла на Закона за лечебните заведения 
са определени в приложение № 6.

Чл. 16. Медицинските служби по чл. 4, 
ал. 1, т. 3 оказват първична извънболнична 
медицинска помощ и изпълняват специфичните 
извънболнични дейности в основните структу-
ри на Министерството на вътрешните работи 
съгласно изискванията на ЗМВР.

Чл. 17. Централната експертно-лекарска 
комисия изготвя медицински заключения за 
здравословното състояние на служителите.

Раздел IV
Финансиране

Чл. 18. (1) Бюджетът на медицинския ин-
ститут се формира от: 

1. субсидия от републиканския бюджет, 
ежегодно определяна със Закона за държавния 
бюджет на Република България;

2. собствени приходи.
(2) Медицинският институт набира при-

ходи от:
1. договори с Националната здравноосигу-

рителна каса;
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2. договори с Националния осигурителен 
институт;

3. договори с доброволни здравноосигури-
телни фондове;

4. медицинска помощ, оказвана срещу за-
плащане;

5. приходи от обучение на медицински спе-
циалисти по сключени договори;

6. приходи от клинични изпитвания на ле-
карствени продукти и медицинска апаратура;

7. отдаване под наем на оборудване, поме-
щения и площи в съответствие с действащата 
нормативна уредба;

8. дарения, завещания, помощи и други 
източници в съответствие с действащата нор-
мативна уредба.

Раздел V
Взаимодействие с други лечебни и здравни 

заведения

Чл. 19. Медицинският институт осъщест-
вява дейността си самостоятелно, както и във 
взаимодействие и координация с лечебни и 
здравни заведения, ведомства и организации 
в страната и в чужбина.

Чл. 20. Научноизследователската, научно-
приложната и учебната дейност на медицинския 
институт се осъществяват в сътрудничество с 
другите институти на МВР, висшите медицински 
училища и с Националния център за опазване 
на общественото здраве.

Чл. 21. Медицинският институт осъществява 
международна дейност и сътрудничество.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се при-

ема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона 
за лечебните заведения.

Приложение № 1 
 към чл. 11, ал. 1

Медицински специалности в Многопрофилната 
болница за активно лечение – Централната кли

нична база в София
1. Анестезиология и интензивно лечение;
2. Вътрешни болести;
3. Гастроентерология;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Кардиология;
6. Клинична алергология;
7. Клинична хематология;
8. Нефрология;
9. Пневмология и фтизиатрия;
10. Педиатрия;
11. Ревматология;
12. Кожни и венерически болести;
13. Нервни болести;
14. Психиатрия;
15. Спешна медицина;
16. Физикална и рехабилитационна медицина;
17. Очни болести;
18. Съдова хирургия;
19. Урология;

20. Хирургия;
21. Обща и клинична патология;
22. Инфекциозни болести;
23. Обща медицина;
24. Клинична лаборатория;
25. Микробиология;
26. Нуклеарна медицина;
27. Образна диагностика;
28. Акушерство и гинекология;
29. Ушно-носно-гърлени болести;
30. Клинична фармакология и терапия;
31. Ортопедия и травматология;
32. Онкология;
33. Спортна медицина;
34. Обща дентална медицина;
35. Трансфузионна хематология;
36. Епидемиология.

Приложение № 2  
към чл. 11, ал. 5

Многопрофилна болница за активно лече
ние – Централна клинична база в София

І. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по вътрешни болести, нефрология, 

диализно лечение и ревматология с ІІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдените 
медицински стандарти по вътрешни болести, 
нефрология, диализно лечение и ревматология 
с две отделения:

1.1. отделение по нефрология и диализно 
лечение с ІІІ ниво на компетентност в съот-
ветствие с утвърдените медицински стандарти 
по нефрология и диализно лечение;

1.2. отделение по ревматология с ІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по ревматология;

2. Клиника по обща, коремна и съдова 
хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съот-
ветствие с утвърдения медицински стандарт 
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хи-
рургия, пластично-възстановителна и естетична 
хирургия и лицево-челюстна хирургия;

3. Клиника по кардиология с ІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по кардиология;

4. Клиника по гастроентерология с ІІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по гастроентерология;

5. Отделение по кожни и венерически болес-
ти с ІІ ниво на компетентност в съответствие 
с утвърдения медицински стандарт по кожни 
и венерически болести;

6. Отделение по ушно-носно-гърлени болести 
с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с 
утвърдения медицински стандарт по ушно-нос-
но-гърлени болести;

7. Клиника по вътрешни болести, пулмо-
логия, фтизиатрия и клинична алергология с 
ІІІ ниво на компетентност в съответствие с 
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утвърдените медицински стандарти по вътрешни 
болести, пулмология и фтизиатрия и клинична 
алергология:

7.1. отделение по пулмология и фтизиатрия 
с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с 
утвърдения медицински стандарт по пулмология 
и фтизиатрия;

7.2. отделение по клинична алергология с 
ІІІ ниво на компетентност в съответствие с 
утвърдения медицински стандарт по клинична 
алергология;

8. Клиника по неврология с ІІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по нервни болести;

9. Отделение по ортопедия и травматология 
с ІІ ниво на компетентност в съответствие с 
утвърдения медицински стандарт по ортопедия 
и травматология;

10. Отделение по ендокринология и болести 
на обмяната с ІІІ ниво на компетентност в съ-
ответствие с утвърдения медицински стандарт 
по ендокринология и болести на обмяната;

11. Отделение по хематология с ІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по клинична хематология;

12. Отделение по нуклеарна медицина с ІІ 
ниво на компетентност в съответствие с ут-
върдения медицински стандарт по нуклеарна 
медицина;

13. Отделение по очни болести с ІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по очни болести;

14. Отделение по анестезиология и интен-
зивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в 
съответствие с утвърдения медицински стандарт 
по анестезиология и интензивно лечение;

15. Отделение по гинекология с ІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения ме-
дицински стандарт по акушерство и гинекология;

16. Отделение по урология с ІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по урология;

17. Отделение по спешна медицина с ІІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по спешна медицина;

18. Отделение по психиатрия с ІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по психиатрия.

ІІ. Клиники и/или отделения без легла:
1. Клиника по образна диагностика с ІІІ ниво 

на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по образна диагностика;

2. Отделение по физиотерапия и рехабилита-
ция с ІІІ ниво на компетентност в съответствие 
с утвърдения медицински стандарт по физикална 
и рехабилитационна медицина;

3. Отделение по клинична патология с ІІІ 
ниво на компетентност в съответствие с ут-
върдения медицински стандарт по клинична 
патология.

ІІІ. Клинико-диагностични структури (ла-
боратории):

1. Клинична лаборатория с ІІІ ниво на 
компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по клинична лаборатория;

2. Отделение по микробиология с ІІІ ниво 
на компетентност в съответствие с утвърдения 
медицински стандарт по микробиология.

Приложение № 3 
 към чл. 12

Медицински специалности в Болницата за доле
куване, продължително лечение и рехабилита

ция – филиал в Банкя
1. Вътрешни болести;
2. Ревматология;
3. Кардиология;
4. Нервни болести;
5. Физикална и рехабилитационна медицина.

Приложение № 4 
 към чл. 13

Медицински специалности в Болницата за доле
куване, продължително лечение и рехабилита

ция – филиал във Варна
Физикална и рехабилитационна медицина

Приложение № 5 
 към чл. 14

Медицински специалности в Болницата за доле
куване, продължително лечение и рехабилита

ция – филиал в Хисаря
Физикална и рехабилитационна медицина

Приложение № 6  
към чл. 15, ал. 2

Клиники и/или отделения с легла в болниците 
за долекуване, продължително лечение и реха

билитация

1. Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал в Банкя – от-
деление за долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация на сърдечно-съдови и невроло-
гични заболявания с ІІ ниво на компетентност в 
съответствие с утвърдения медицински стандарт 
по физикална и рехабилитационна медицина.

2. Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал във Вар-
на – отделение по физикална и рехабилитаци-
онна медицина.

3. Болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация – филиал в Хиса-
ря – отделение за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация на заболявания на 
пикочо-отделителната система, храносмилател-
ната система, жлъчно-чернодробната система, 
заболявания на опорно-двигателния апарат 
и някои болести на обмяната на веществата 
(подагра, диабет) с ІІ ниво на компетентност в 
съответствие с утвърдения медицински стандарт 
по физикална и рехабилитационна медицина.

8871
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РЕШЕНИЕ № 536 
ОТ 15 ЮЛИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нуж
да за изграждане на обект „АМ „Марица“ 
Оризово – Капитан Андреево от км 114+000 
до км 117+345.10 и реконструкция на ел. 
кабел 20 kV, кабел САХкТ и реконструкция 
на водопроводи на територията на община 

Свиленград, 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 на 
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
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за изгражда-
не на обект „АМ „Марица“ Оризово – Капитан 

Андреево от км 114+000 до км 117+345.10 и 
реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел СА-
ХкТ и реконструкция на водопроводи съгласно 
влязъл в сила парцеларен план, одобрен със 
Заповед № РД-02-14-611 на министъра на ре-
гионалното развитие и благоустройството от 24 
март 2011 г., имоти и части от имоти – частна 
собственост, намиращи се в землището на с. Ка-
питан Андреево, община Свиленград, 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 инфра-
структура“.

3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Вър-

ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
 Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

Приложение  
към т. 1

Регистър на земеделски земи за отчуждаване за обект „АМ „Марица“ Оризово – ГКПП „Капитан 
Андреево“, участък: Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево“ от км 114+000 до км 117+345.10

Землище на с. Капитан Андреево, ЕКАТТЕ 36110

№ Имот 
№

Собственик Адрес Засягаща
се площ
 в кв. м

Размер на 
паричното 

обезщетение
(в лв.)

І. Регистрация на земеделски земи за отчуждаване; Обект: А1 АМ „Марица“ Оризово – ГКПП „Капи
тан Андреево“, участък: Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево“ от км 114+000 до км 117+345.10; 
Землище на с. Капитан Андреево, ЕКАТТЕ 36110

І. 1. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ

1. 19028 н-ци ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

4931 1696

2. 19029 СЪСОБСТВЕНОСТ   4280 1472

  МАРГА ИВАНОВА ИВА-
НОВА

София, ул. Цветна градина 
№ 52, ет. 2

 

„ ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВА-
НОВА

София, Бъкстон, бл. 13, вх. А, 
ап. 12

   

„ АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФА-
НОВ

гр. Ст. Загора, ул. Св. кн. Борис, 
бл. 150, вх. Б, ап. 16

   

„ СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФА-
НОВ

гр. Ст. Загора, ул. Х. Асенов 
№ 122

   

„ ВАСИЛКА ИВАНОВА ПОП-
СТЕФАНОВА

гр. Ст. Загора, ул. Цар Иван 
Шишман

   

3. 19030 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ с. Капитан Андреево, ул. Кирил 
и Методий № 12

3849 1324

4. 19072 н-ци ГЕОРГИ ЯКОФОВ ЯНА-
КИЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

4637 1595
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№ Имот 
№

Собственик Адрес Засягаща
се площ
 в кв. м

Размер на 
паричното 

обезщетение
(в лв.)

5. 19073 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СКЕР-
ЛЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

5913 2161

6. 19074 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯН-
ЧЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

3121 1074

7. 19077 ЦУДА ДИМИТРОВА ТЕ-
НЕВА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1494 450

8. 19088 н-ци КОСТАДИН ВЕСИЛЕВ 
ФОТЕВ

липсва адрес 3233 973

9. 19105 СЪСОБСТВЕНОСТ   424 146

ЖЕЛЮ ДИМОВ БАКЪР-
ДЖИЕВ

гр. Бургас, ж.к. Славейков, 
бл. 22, вх. З, ап. 5

 

„ н-ци ДИМИТЪР ХРИСТОВ 
ПАЧЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

   

10. 20030 КОСТАДИН МИЛЕВ ГАН-
ЧЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

7476 2893

11. 20031 ТОДОР ГРИГОРОВ КОЛЕ-
ШЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

440 170

12. 20095 СЪСОБСТВЕНОСТ   2889 1118

  КОСТА ГЕОРГИЕВ ДИМИ-
ТРОВ

Свиленград, ул. Скобелев № 23  

„ ЕЛЕНКА ИВАНОВА БОЙ-
ЧЕВА

гр. Стамболийски, липсва адрес    

„ ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ гр. Пловдив, липсва адрес    

„ КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕ-
ОРГИЕВ

Свиленград, ул. Ал. Стамбо-
лийски № 14

   

13. 20096 АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА 
МАЗНИКОВА

Свиленград, ул. Окт. револю-
ция № 64

5369 1962

14. 20097 ИВАН МИЛАНОВ ЧОЧКОВ гр. Пловдив, ул. В. Априлов 
№ 25

31 11

15. 20121 АПОСТОЛ ДИМИТРОВ 
АПОСТОЛОВ

гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 12, 
вх. 1, ет. 8

2218 811

16. 20136 ПЕНКО ДИМИТРОВ ПЕНЕВ Свиленград, ж.к. Младост, 
бл. 4, вх. Б, ап. 14

1953 714

17. 20138 КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ с. Капитан Андреево, ул. Са-
кар № 8

1821 666

18. 27022 ХРИСТО ДИМИТРОВ КА-
БАИВАНОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

4173 1525

19. 27023 ТЕОДОРА МИНЧЕВА ЦЕН-
КОВА

гр. Хасково, ул. В. Левски, 
бл. 61, вх. А, ап. 5

3675 1343

20. 27024 СЪСОБСТВЕНОСТ   6425 2021

  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МА-
ТЕЕВ

с. Крумово, ул. Спартак № 5  

„ СОФКА ДИМИТРОВА АН-
ДОНОВА

с. Крумово, ул. Спартак № 5    

„ ЕЛИЦА ДИМИТРОВА МА-
ДЖАРОВА

с. Крумово, ул. Спартак № 5    

21. 27025 НИКОЛА АТАНАСОВ ДИ-
МИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

10 667 2976

22. 27027 н-ци АТАНАС ДОБРЕВ ВЛА-
ДОВ – КАШКАВАЛА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1739 673

23. 27068 СЪСОБСТВЕНОСТ   2345 857
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№ Имот 
№

Собственик Адрес Засягаща
се площ
 в кв. м

Размер на 
паричното 

обезщетение
(в лв.)

  ИВАН АТАНАСОВ КАРА-
МАНОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

   

„ ДИМИТЪР АТАНАСОВ КА-
РАМАНОВ

гр. Ст. Загора, ж.к. Трите чу-
чура, бл. 29, вх. А, ап. 8

   

24. 27069 АТАНАС ВАСИЛЕВ ДИМИТ-
РОВ

Свиленград, липсва адрес 1797 657

25. 27070 ХРИСО ДИМИТРОВА КОР-
ДОВА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1544 564

26. 27071 ДИМКА ХРИСТОВА ПЕТ-
КОВА

с. Капитан Андреево, ул. Нов 
живот № 25

2619 957

27. 27072 н-ци ЖЕЛЯЗКО ШИДЕРОВ 
ТОДОРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

5328 2062

28. 27092 ВАСИЛА ПАСКАЛЕВА ВЪЛ-
ЧЕВА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

28 10

29. 27106 ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ с. Капитан Андреево, ул. Бяло 
море № 14

5291 2048

30. 27107 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕ-
ОРГИЕВ

гр. Харманли, ул. Хр. Ботев 
№ 93

5544 2026

31. 27109 ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ Свиленград, ул. Тунджа 8 5087 1859

32. 28016 н-ци АПОСТОЛ КОСТОВ 
ХРИСТОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

216 64

33. 28017 ХРИСТО ДИМИТРОВ ВЪЛ-
КОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

2670 786

34. 28018 н-ци БАХАР МАРГАРИТОВ 
ДИМИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

631 186

35. 28020 н-ци ВИКТОРИЯ, НИКОЛА 
ВАНГЕЛУДА ДИМИТРОВИ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1218 340

36. 28021 ВАСИЛА ИВАНОВА ГЕОР-
ГИЕВА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1116 294

37. 28032 МАРГО ВАНГЕЛОВА АР-
НАУДОВА

с. Крумово, ул. Г. Пилашев № 7 224 49

38. 28034 ТЯНКА ВАНГЕЛОВА БО-
ЯДЖИЕВА

гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 72, 
вх. Д, ет. 8

1548 336

39. 28035 МИХАИЛ АТАНАСОВ ДИ-
МИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

73 16

40. 28037 н-ци АТАНАС ТОДОРОВ 
ПЕТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

5448 1436

41. 31030 ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ с. Капитан Андреево, ул. Бяло 
море № 14

2805 1025

42. 31031 СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕ-
ФАНОВ

Свиленград, ул. Г. Димитров, 
бл. 11, вх. Б, ап. 4

1661 571

43. 31056 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЖЕ-
ЛЕПОВ

с. Капитан Андреево, ул. Бяло 
море № 7

354 129

44. 31057 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХО-
ДЖЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Са-
кар № 1

5182 1894

45. 31058 СТОЯНКА ДЕНЧЕВА МИ-
ЛУШЕВА

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

76 28

46. 31084 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВА-
НОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

63 11

47. 31085 ГЕОРГИ КОЛЕВ КИРКОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

2021 344



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 57

№ Имот 
№

Собственик Адрес Засягаща
се площ
 в кв. м

Размер на 
паричното 

обезщетение
(в лв.)

48. 31086 НИКОЛАЙ ЛАТУНОВ НЕ-
ДЯЛКОВ

с. Капитан Андреево, ул. Буз-
луджа № 14

1600 272

49. 31087 БОРИС ПАНАЙОТОВ ВЛА-
ДОВ

с. Крумово, ул. Кригер № 1 3847 654

50. 31088 н-ци АТАНАС ДИМИТРОВ 
КИРКОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

277 47

51. 31118 н-ци НИКОЛА ВАСИЛЕВ 
АНДОНОВ

с. Лопушна, липсва адрес 1616 556

52. 31119 АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 
ГАЙДАРОВА

гр. София, кв. Горубляне, ул. 
Сърнена гора № 10

2275 832

53. 31120 ДИМИТРИНА АТАНАСОВА 
ЯНКОВА

гр. Хасково, ул. Г. Кирков № 33, 
ап. 4

1732 596

54. 31121 ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ Свиленград, ул. Тунджа № 8 361 109

55. 33002 н-ци ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
МИЛУШЕВ

гр. Пловдив, липсва адрес 1054 385

56. 33003 н-ци ДОБРИ ДИМИТРОВ 
МАНОЛОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

5503 2011

57. 33004 н-ци ГАВРИЛ АНТУЛОВ 
ИЛИЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

4661 1704

58. 33007 н-ци ГЕОРГИ ТОДОРОВ 
КАЛФОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

4351 1590

59. 33008 ВЪЛЮ ХРИСТОВ МИРЧЕВ с. Капитан Андреево, ул. Ка-
ламица № 5

2448 895

60. 33014 МАКСУД АХМЕД АХМЕД Димитровград, ул. Трети март, 
бл. 7, вх. А, ап. 2

217 75

61. 33015 СЪСОБСТВЕНОСТ   4328 1582

  ЛЮБОМИР ЯСЕНОВ АСЕ-
НОВ

Момчилград, ул. 1 май № 35    

  МАРИЯ НАЙДЕНОВА ЧИ-
ЛОВА

гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, 
бл. 12, вх. Г, ап. 37

   

  ГРИГОР ПЕТКОВ ГРИГОРОВ гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, 
бл. 3, вх. А, ап. 2

   

62. 33017 СЪСОБСТВЕНОСТ   1275 179

  ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ВА-
СИЛЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Ро-
допи 6

 

„ АТАНАС ДИМИТРОВ ВА-
СИЛЕВ

гр. София, ул. Люботрън № 30, 
вх. А, ап. 12

   

63. 33018 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХО-
ДЖЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Са-
кар № 1

1568 472

64. 33020 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИ-
МИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

2770 1012

65. 33028 н-ци СТОЯН ЯНАКИЕВ ТО-
ДОРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1492 513

66. 33170 СЪСОБСТВЕНОСТ   8 2

  ДИМИТЪР АНАСТАСОВ 
ВАСИЛЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

 

„ АТАНАС ДИМИТРОВ ВА-
СИЛЕВ

гр. София, ул. Люботрън № 30, 
вх. А, ап. 12

   

67. 44038 КОСТАДИН ДИМИТРОВ 
КОРДОВ

с. Капитан Андреево, ул. Тра-
кия № 8

65 22

68. 44042 ДИМИТЪР ВЪЛК АНОВ 
ИЛИЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

736 255
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69. 44043 ВАСИЛ ЯНЧЕВ АТАНАСОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

939 283

70. 44044 ГЕОРГИ КОЛЕВ КИРКОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

540 163

71. 44045 н-ци ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ 
МАТЕЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

266 92

72. 44046 н-ци БОРИС ГРИГОРОВ АТА-
НАСОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

27 8

73. 292017 н-ци КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ 
ГЪРКОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

619 154

74. 331002 ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ гр. Свиленград, ул. Тунджа № 8 2763 832

75. 331003 н-ци ПАШО ПЕТРОВ ПА-
ШОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

523 157

76. 331021 СЪСОБСТВЕНОСТ   5215 1794

  БОЖАНА БОЯНОВА УЗУ-
НОВА

гр. Кърджали, ул. Здравец № 9, 
вх. А, ап. 6

   

  ФЕРАД ИСМАИЛ СЕИД гр. Кърджали, ж.к. Възрожден-
ци, бл. 29, вх. Г, ап. 42

   

77. 331012   2393 479

  ВАСКО ДИМИТРОВ КОЗА-
ЛИЕВ

гр. Любимец, ул. Златица № 7    

„ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАР-
ЧЕВ

гр. София, ул. Проф. К. Попов 
№ 19

   

78. 331013 „ФЛАВИЯ КОНСУЛТ БЪЛ-
ГАРИЯ“ – ЕООД

гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 79, 
вх. В, ап. 15

4195 839

79. 331014 „ФЛАВИЯ КОНСУЛТ БЪЛ-
ГАРИЯ“ – ЕООД

гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 79, 
вх. В, ап. 15

10 270 1849

80. 331016 ХРИСО ВАСИЛЕВА ДИМО-
ВА

Свиленград, ул. К. Честимен-
ски № 1

2012 322

81. 331017 БОРИС ВАСИЛЕВ СТРА-
ТИЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Братя 
Миладинови № 4

1769 283

82. 331018 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТРА-
ТИЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Братя 
Миладинови № 2

1547 248

83. 331019 ВАСИЛА ВАСИЛЕВА МА-
НОЛОВА

с. Капитан Андреево, ул. М. 
Козлов № 1

1377 220

84. 331020 СЪСОБСТВЕНОСТ   1354 217

  АТАНАС БОРИСОВ НАШ-
КОВ

гр. София, ж.к. Обеля № 2    

„ ЛИДИЯ ВЕЛИНОВА ТАНА-
СОВА

гр. София, ул. Р. обител № 24    

„ БОРИСЛАВ СТОЯНОВ АТА-
НАСОВ

гр. София, ул. Р. обител № 24    

„ ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА АТА-
НАСОВА

гр. София, ул. Р. обител № 24    

    *213 640 **68 023

ІІ. Регистрация на имоти, засегнати от реконструкция на кабел 20 kV – землище на с. Капитан 
Андреево, ЕКАТТЕ 36110

ІІ. 1. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ

85. 19088 н-ци КОСТАДИН ВАСИЛЕВ 
ФОТЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

415 137

86. 31029 н-ци СТЕФАН ДИМИТРОВ 
КАРАЯНЕВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

486 160
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87. 31030 ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ с. Капитан Андреево, ул. Бяло 
море № 14

1509 498

88. 31055 АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МЕ-
ТОДИЕВА

с. Капитан Андреево, ул. Па-
триарх Евтимий № 1

26 9

89. 31056 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЖЕ-
ЛЕПОВ

с. Капитан Андреево, ул. Бяло 
море № 7

1998 659

90. 31057 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХО-
ДЖЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Са-
кар № 1

611 202

91. 31083 н-ци КОСТАДИН ДИМИТ-
РОВ ЛОТЕВ

Димитровград, липсва адрес 385 127

92. 31084 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВА-
НОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

786 259

93. 31085 ГЕОРГИ КОЛЕВ КИРКОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1876 619

94. 31087 БОРИС ПАНАЙОТОВ ВЛА-
ДОВ

с. Крумово, ул. Кригер № 1 27 9

95. 3302 н-ци ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
МИЛУШЕВ

Пловдив, липсва адрес 2127 702

96. 33008 ВЪЛЮ ХРИСТОВ МИРЧЕВ с. Капитан Андреево, ул. Ка-
ламица № 5

1884 622

97. 33009 „ФЛАВИЯ КОНСУЛТ БЪЛ-
ГАРИЯ“ – ЕООД

гр. София, ж.к. Младост І, бл. 79, 
вх. В, ап. 15

7 2

98. 33014 ЕРОЛ АЛИ САЙД, МИРО-
СЛАВ АТАНАСОВ ПЕЛТЕ-
КОВ

Димитровград, ул. Трети март, 
бл. 7, вх. А, ап. 2

1816 599

99. 33015 СЪСОБСТВЕНОСТ   151 50

  ЛЮБОМИР ЯСЕНОВ АСЕ-
НОВ

Момчилград, ул. 1 май № 35    

  МАРИЯ НАЙДЕНОВА ЧИ-
ЛОВА

гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, 
бл. 12, вх. Г, ап. 37

   

  ГРИГОР ПЕТКОВ ГРИГОРОВ гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, 
бл. 3, вх. А, ап. 2

   

100. 33020 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИ-
МИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

1630 538

101. 33022 АТАНАС ДИМИТРОВ ВЪЛ-
ЧЕВ

липсва информация 149 49

102. 33028 н-ци СТОЯН ЯНАКИЕВ ТО-
ДОРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

247 82

103. 331014 „ФЛАВИЯ КОНСУЛТ БЪЛ-
ГАРИЯ“ – ЕООД

гр. София, ж.к. Младост І, бл. 79, 
вх. В, ап. 15

2751 908

104. 331016 ХРИСО ВАСИЛЕВА ДИ-
МОВА

Свиленград, ул. К. Честимен-
ски № 1

602 199

105. 331017 БОРИС ВАСИЛЕВ СТРА-
ТИЕВ

с. Капитан Андреево, ул. Братя 
Миладинови № 4

586 193

    *20069 **6623

ІІІ. Регистрация на имоти, засегнати от САХкТ – 3 (1×95мм) и реконструкция на водопроводи – Зем
лище на с. Капитан Андреево, ЕКАТТЕ 36110

ІІІ. 1. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ

106. 19028 н-ци ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

642 642

107. 19029 СЪСОБСТВЕНОСТ   1072 1072

  МАРГА ИВАНОВА ИВА-
НОВА

София, ул. Цветна градина 
№ 52, ет. 2

   



БРОЙ 57  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  47   

№ Имот 
№

Собственик Адрес Засягаща
се площ
 в кв. м

Размер на 
паричното 

обезщетение
(в лв.)

  ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВА-
НОВА

София, Бъкстон, бл. 13, вх. А, 
ап. 12

   

  АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФА-
НОВ

гр. Ст. Загора, ул. Св. кн. Борис, 
бл. 150, вх. Б, ап. 16

   

  СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФА-
НОВ

гр. Ст. Загора, ул. Х. Асенов 
№ 122

   

  ВАСИЛКА ИВАНОВА ПОП-
СТЕФАНОВА

гр. Ст. Загора, ул. Цар Иван 
Шишман

   

108. 19030 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ с. Капитан Андреево, ул. Кирил 
и Методий № 12

73 73

109. 20095 КОСТА ГЕОРГИЕВ ДИМИ-
ТРОВ

Свиленград, ул. Ал. Стамбо-
лийски № 14

25 25

110. 27069 АТАНАС ВАСИЛЕВ ДИМИТ-
РОВ

Свиленград, ул. Октомврийска 
революция № 14

334 334

111. 28017 ХРИСТО ДИМИТРОВ ВЪЛ-
КОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

92 92

112. 28018 БАХАР МАРГАРИТОВ ДИ-
МИТРОВ

с. Капитан Андреево, община 
Свиленград

67 67

113. 28038 ДИМИТРИНА АТАНАСО-
ВА ЯНКОВА

липсват документи 91 91

114. 28039 НИКО СТАМАТОВ НИКОВ липсват документи 62 62

„ АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
СТЕФАНОВА

липсват документи    

„ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕ-
МИРЕВА

липсват документи    

„ АНЮ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ липсват документи    

115. 28040 МАЯ ДИМИТРОВА ТОШЕ-
ВА

липсват документи 38 38

„ ТОДОР СТЕФАНОВ ЗАФИ-
РОВ

липсват документи    

„ МАРИЯНА СТЕФАНОВА 
ВЪЧЕВА

липсват документи    

„ ДИМИТЪР ГАЧЕВ ГАЧЕВ липсват документи    

116. 28041 АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА 
ПЕТКОВА

липсват документи 10 10

  МИТКО ГЕОРГИЕВ ДАСКА-
ЛОВ

липсват документи    

  СТАНКА ГАНЕВА ДАСКА-
ЛОВА

липсват документи    

    БОРИС ДИМИТРОВ ДАСКА-
ЛОВ

липсват документи    

      *2506 **2506

***236215 ****77152

Забележка. Обезщетението ще се изплаща след представяне от собствениците на актуални документи и/
или удостоверение за наследници.
* обща площ на отчуждените имоти съответно по т. І, ІІ и ІІІ;
** обща стойност на обезщетенията за отчуждаване съответно по т. І, ІІ и ІІІ;
*** обща площ на отчуждените имоти за обект „АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево от км 114+000 
до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи;
**** обща стойност на обезщетенията за отчуждаване за обект „АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андре-
ево от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел САХкТ и реконструкция 
на водопроводи.
8675
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РЕШЕНИЕ № 546 
ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на обект „Автомагистрала 
„Хемус“, участък Белокопитово – Каспичан от 
км 342+240 до км 350+000 и временна връзка 
с път І7 при км 342+240 на територията на 

община Шумен 

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 на 
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
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за изграж-
дане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък 

Белокопитово – Каспичан от км 342+240 до 
км 350+000 и временна връзка с път І-7 при 
км 342+240 съгласно влязъл в сила парцеларен 
план, одобрен със Заповед № РД-25-689 на кмета 
на Община Шумен от 23 май 2002 г., имоти и 
части от имоти – частна собственост, намира-
щи се в землищата на с. Панайот Волово, гр. 
Шумен и кв. „Макак“, община Шумен, област 
Шумен, подробно описани в приложенията 
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 инфра-
структура“.

3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Вър-

ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение № 1  
към т. 1

Регистър на имотите за отчуждаване в землището на с. Панайот Волово, ЕКАТТЕ  55316

№ 
по 
ред

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – ул., № Площ за 
отчужда-

ване 
(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

1. 31008 55316.31.8 Минка Георгиева Дой-
чинова

гр. Шумен, ул. „Марица“ 
№ 18, ет. 5, ап. 24

0,255 349,00

2. 31009 55316.31.9 Корнелия Ненкова 
Петрова

гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 32, 
ап. 92 

1,565 2144,00

3. 31010 55316.31.10 Стойно Станчев Стой-
нов

гр. Шумен, ул. „Боровец“ 
№ 6, ет. 3, ап. 6

3,898 5340,00

4. 31011 55316.31.11 Банко Пенчев Стоев гр. Шумен, ул. „Боровец“ 
№ 6, ет. 3, ап. 6

1,659 2273,00

5. 31015 55316.31.15 Бойка Жекова Донева гр. Шумен, ул. „Христо 
Генчев“ № 3, вх. 3

1,016 1392,00

6. 31016 55316.31.16 *съсобственост гр. Шумен, ул. „Северна“ 
№ 6, вх. 3, ап. 60

1,869 2561,00

Емилия Здравкова Ве-
личкова

липсва адрес

Данаил Нелков Ангелов липсва адрес

7. 31017 55316.31.17 *съсобственост   2,112 2893,00

Емилия Здравкова Ве-
личкова

липсва адрес

Данаил Нелков Ангелов липсва адрес

8. 32041 55316.32.41 Станислав Великов 
Стойнев

гр. Търговище, ул. „В. Пет-
лешков“ № 40, вх. А, ап. 3

4,094 5609,00

9. 32017 55316.32.17 Стоянка Стоянова Ко-
торова

гр. Шумен, ул. „Софийско 
шосе“ № 20, вх. Б, ап. 10

2,467 3380,00

10. 32018 55316.32.18 „Бул – Юнион Ко-
мерс“ – ООД

липсва адрес 2,319 3177,00
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№ 
по 
ред

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – ул., № Площ за 
отчужда-

ване 
(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

11. 32023 55316.32.23 Димитър Стоянов Сто-
янов

гр. Сливен, кв. „Стоян Заи-
мов“ № 87, вх. Б, ап. 7

0,531 727,00

12. 32024 55316.32.24 Живко Стоянов Сто-
янов

гр. Сливен, кв. „Стоян Заи-
мов“ № 87, вх. Б, ап. 7

1,828 2504,00

13. 32025 55316.32.25 Калинка Стоянова Сто-
янова

гр. Сливен, кв. „Стоян Заи-
мов“ № 87, вх. Б, ап. 7

2,778 3806,00

14. 32027 55316.32.27 Стоянка Стоянова Ко-
торова

гр. Шумен, ул. „Софийско 
шосе“ № 20, вх. Б, ап. 10

3,156 4324,00

15. 32028 55316.32.28 Петър Руменов Петров гр. Шумен, ул. „Китка“ № 2, 
вх. 2, ет. 5, ап. 36

2,446 3351,00

16. 32039 55316.32.39 Николай Станчев Ни-
колов

гр. Шумен, ул. „Г. Писков“ 
№ 4, ап. 9

3,201 4385,00

33010   делба на имоти   3,106  

17. 33041 55316.33.41 Петранка Христова 
Вълканова

гр. Ямбол, ул. „Ат. Крату-
нов“ 97А

1,371 1878,00

18. 33042 55316.33.42 Румен Денчев Кънев гр. Шумен, ул. „Априлско 
въстание“ № 39 

0,626 858,00

19. 33043 55316.33.43 Лефтер Ненов Лефтеров с. Комунари, община Дъл-
гопол, област Варна

0,503 689,00

20. 33044 55316.33.44 Севдалин Атанасов 
Краев

  0,606 830,00

21. 33011 55316.33.11 Н-ци на Иван Георгиев 
Студенков

  3,169 4342,00

22. 33033 55316.33.33 Стойно Станчев Стой-
нов

гр. Шумен, ул. „Боровец“ 
№ 6, ет. 3, ап. 6

3,267 4476,00

23. 33034 55316.33.34 Йорданка Станчева 
Вълкова

с. Панайот Волово, община 
Шумен, ул. „Ал. Стамболий-
ски“ № 12 

2,895 3966,00

24. 31014 55316.31.14 Надя Жекова Стефа-
нова

гр. Шумен, ул. „Съединение“ 
№ 18, ап. 19

1,421 1947,00

25. 31020 55316.31.20 Атанас Стойнов Ата-
насов

гр. Шумен, ул. „Хр. Генчев“ 
№ 3, вх. В, ап. 60

0,438 600,00

26. 34001 55316.34.1 *съсобственост   0,353 484,00

Емилия Здравкова Ве-
личкова

липсва адрес

Данаил Нелков Ангелов липсва адрес

27. 34002 55316.34.2 Босилка Стоянова То-
зева

гр. Шумен, бул. „Славянски“ 
№ 8, вх. Б, ап. 21

0,129 177,00

ОБЩО: 49,972 68 462,00

Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни 
документи за собственост.

Приложение № 2  
към т. 1

Регистър на имотите за отчуждаване в землището на кв. „Макак“, община Шумен, ЕКАТТЕ 83510

№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – 
ул., №

Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

1. 5010 83510.109.10 Аника Маринова Сто-
илова

гр. Пловдив, ул. „В. 
Търново“ № 65

0,127 175,00

2. 22002 83510.126.2 *Христо Стаменов Хри-
стов

гр. Шумен, „Цар Ос-
вободител“ № 14, ет. 3, 
ап. 17

0,182 251,00
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№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – 
ул., №

Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

3. 22003 83510.126.3 Колю Стаменов Христов гр. София, ул. „Илин-
ден“, бл. 56, ап. 107

0,174 240,00

4. 22004 83510.126.4 Марийка Мирчева Дон-
чева

гр. Варна, ул. „Искър“ 
№ 39, вх. В, ет. 4, ап. 37

0,171 236,00

5. 22005 83510.126.5 Радка Мирчева Минева гр. Шумен, кв. „Макак“, 
ул. „Мир“ № 9

0,185 255,00

6. 22006 83510.126.6 Н-ци  Илия Александров 
Христов

  0,196 270,00

Мария Цанова Христова гр. Шумен, „Кирил Пей-
чинович“ № 16, ет. 2 

Маргарита Илиева Ма-
ринова

гр. Шумен, ул. „Цар Ив. 
Александър“ № 39

Александър Илиев Алек-
сандров

гр. Стара Загора, ул. 
„Ст. З. Въст.“ № 10, 
вх. В, ет. 4, ап. 54

Христина Илиева Алек-
сандрова

гр. Шумен, ул. „К. Пей-
чинович“ № 16, ет. 2

7. 22007 83510.126.7 Христина Александрова 
Бешевлиева

гр. Шумен, бул. „В. Пре-
слав“ № 30, вх. 2, ет. 3, 
ап. 16

0,195 269,00

8. 22008 83510.126.8 Райна Владимирова Сто-
именова

гр. Шумен, кв. „Макак“, 
ул. „Мир“ № 42

0,248 342,00

9. 22009 83510.126.9 *„Бул – Юнион комерс“ – 
ООД

липсва информация 0,321 443,00

Златко Кънев Златанов гр. Шумен, ул. „Тича“ 
№ 6

Магдалена Кънева Зла-
танова

гр. Шумен, кв. „Макак“, 
ул. „В. Пеева“ № 13 

10. 22010 83510.126.10 Н-ци Иван Станков Трен-
дафилов

  1,473 2033,00

Милка Иванова Нико-
лова

гр. Шумен ул. „П. Во-
лов“ № 16, ет. 5

Стоян Иванов Станков гр. Габрово, бул. „Бой-
ката“ № 7

Стефанка Иванова 
Петрова

гр. Шумен, ул. „Ив. 
А лексан дър“ № 98 , 
ет. 6, ап. 127 

11. 22012 83510.126.12 *Милка Недкова Дочева гр. София, ж.к. „На-
дежда“ 3, бл. 330, вх. А, 
ет. 3, ап. 4

1,478 2040,00

12. 22013 83510.126.13 *Н-ци  на Михаил Стоя-
нов Куцаров

  4,084 5636,00

13. 22014 83510.126.14 *Н-ци Иван Стоянов Ку-
царов

  4,021 5549,00

14. 22018 83510.126.18 Зарка Такова Митева гр. Шумен, кв. „Макак“, 
ул. „Мир“ № 15

0,999 1379,00

15. 22022 83510.126.22 *Николай Василев Рачев гр. Шумен, ул. „Патлей-
на“ № 7

1,277 1762,00

Васил Николаев Рачев – 
баща, представител

гр. Шумен, ул. „Патлей-
на“ № 7

16. 22023 83510.126.23 *Лилия Миладинова Ку-
зева

гр. Шумен, бул. „Мада-
ра“ № 28, вх. В, ап. 33

1,011 1395,00
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№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – 
ул., №

Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

17. 22024 83510.126.24 *Н-ци на Стоян Коста-
динов Куцаров

  1,857 2563,00

18. 27007 83510.130.7 Стоян Николов Георгиев гр. Шумен, с. Царев 
брод, ул. „Кирил и Ме-
тодий“ № 33

2,699 3725,00

19. 27008 83510.130.8 Анка Якимова Пеянкова гр. Варна, ул. „Мадара“ 
№ 28, бл. 7, ап. 16

5,003 6904,00

20. 27012 83510.130.12 Н-ци  Цветанка Милади-
нова Смилова

  6,804 9390,00

Н-ци Розка Миладинова 
Гълъбова

 

Н-ци Стойчо Миладинов 
Илиев

 

Н-ци Сека Миладинова 
Гигова

 

Н-ци Лина Миладинова 
Гоцева

 

21. 27018 83510.130.18 *Н-ци Иван Рангелов 
Илиев

липсва информация 1,497 2066,00

22. 27021 83510.130.21 *Съсобственост 1,016 1402,00
Геновева Йорданова Ди-
мова

гр. Шумен, ул. „Софий-
ско шосе“ № 9, ет. 1

Недка Йорданова Велич-
кова

гр. Шумен, ул. „Софий-
ско шосе“ № 9, ет. 1

23. 28049 83510.131.49 Антон Димов Петров гр. Шумен, кв. „Макак“, 
ул. „Албена“ № 10

10,624 14 661,00

24. 33018 83510.136.18 Н-ци Димитър Геронтиев 
Кънев

  0,664 916,00

Иванка Гавраилова Къ-
нева

гр. Шумен, ул. „Янко 
Христов“ № 14

Гергана Димитрова Мин-
кова

гр. Шумен, ул. „Капи-
тан Петко“ № 16

Андреан Димитров Ге-
ронтиев

гр. Шумен, ул. „Дедеа-
гач“ № 11, вх. 3, ап. 51

25. 51001 83510.154.1 *Н-ци Стaйко Асенов Ку-
лаксъзов

  3,115 4299,00

Цветанка Ив. Йорданова-
Кулаксъзова

гр. София, ж.к. „Яво-
ров“, бл. 20, вх. А, ап. 8

Дениза Стайкова Кулак-
съзова

гр. София, ж.к. „Ив. 
Вазов“, бл. 37, вх. В

Янка Стайкова Кулак-
съзова

гр. София, ж.к. „Яво-
ров“, бл. 20, вх. А, ап. 8

26. 52013 83510.155.13 *Н-ци Еленка Димитрова 
Станева

  0,094 130,00

Станислав Костов Станев гр. Шумен
Косьо Станиславов Кос-
тов

гр. Бургас

Николай Богданов Ни-
колов

гр. Шумен

Десислава Николаева Бог-
данова

гр. Шумен

27. 52014 83510.155.14 *Н-ци на Иван  Станков 
Трендафилов

липсват документи 0,617 851,00
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№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – 
ул., №

Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

28. 52015 83510.155.15 Н-ци Иван Рангелов Си-
мов

  0,618 853,00

Дочка Спасова Симова гр. Шумен, ул. „Ст. Из-
ворски“ № 4, ет. 2, ап. 4

Румен Иванов Симов гр. София, ж.к „Мла-
дост“ 1, бл. 12, вх. А

Емилия Иванова Кара-
джова 

гр. София, кв. „Х. Ди-
митър“, бл. 112, вх. А, 
ап. 30

29. 52017 83510.155.17 *Николай Василев Рачев гр. Шумен, ул. „Патлей-
на“ № 7

0,884 1220,00

30. 52018 83510.155.18 Недко Миладинов Стан-
ков

гр. Сливен, ж.к. „Си-
ните камъни“, бл. 15, 
вх. А, ет. 2, ап. 5

1,139 1572,00

31. 52019 83510.155.19 Лидия Младенова Кузова гр. Шумен, бул. „Мада-
ра“ № 28, вх. В, ап. 33

2,612 3605,00

32. 54001 83510.157.1 *Н-ци Стaйко Асенов 
Кулаксъзов

  0,408 563,00

Цветанка Ив. Йорданова-
Кулаксъзова

гр. София,ж.к. „Яво-
ров“, бл. 20, вх. А, ап. 8

Дениза Стайкова Кулак-
съзова

гр. София, ж.к. „Яво-
ров“, бл. 20, вх. А, ап. 8

Янка Стайкова Кулак-
съзова

гр. София, ж.к. „Яво-
ров“, бл. 20, вх. А, ап. 8

ОБЩО: 55,793 76 995,00

Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни 
документи за собственост.

Приложение № 3  
към т. 1

Регистър на имотите за отчуждаване в землището на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510

№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – ул., № Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

1. 4004 83510.4.4 Иван Досев Празников гр. Шумен, ул. „Климент 
Охридски“ № 25

7,006 9598,00

2. 4006 83510.4.6 *Н-ци Стефана Христова 
Стоянова

  19,890 27 249,00

3. 4009 83510.4.9 *Н-ци на Никола Иванов 
Михов

  7,582 10 387,00

4. 4010 83510.4.10 Съсобственост   14,376 19 695,00
Деян Огнянов Генчев липсва информация 
Тодор Атанасов Радев липсва информация 

5. 4023 83510.4.23 Н-ци на Михаил Теодо-
сиев Празников

липсва информация 0,290 397,00

6. 4024 83510.4.24 Н-ци  Иван Стойчев 
Стайков

  0,448 614,00

Юрий Иванов Стойчев липсва информация 
7. 68002 83510.68.2 Съсобственост 0,157 215,00

Йорданка Андреева Ни-
колова

гр. София, ул. „Московска“ 
№ 37

Боряна Николова Ни-
колова

гр. София, ул. „Московска“ 
№ 37
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№ 
по 
ред 

Имот 
№ по 
КВС

Имот 
№ по КК

Собственик Постоянен адрес – ул., № Площ за от-
чуждаване 

(в дка)

Пазарна 
стойност 
(в лв.)

8. 69005 83510.69.5 Тунчер Ниазиев Редже-
бов

липсва информация 0,086 118,00

9. 69006 83510.69.6 Съсобственост 5,402 7401,00

Любомир Димитров 
Петров

гр. София, ж.к. „Хиподру-
ма“ бл. 132, вх. А, ап.18

Атанас Димитров Петров гр. София, ж.к. „Овча ку-
пел“ 2, бл. 41, вх. Б, ап. 44

10. 70007 83510.70.7 *Н-ци Стоянка Стойчева 
Мустакова

гр. Шумен, бул. „Славян-
ски“ № 5, вх. Г, ап. 40

6,915 9474,00

Константин Тихомиров 
Мустаков

гр. Шумен

Пламен Константинов 
Мустаков

гр. София

11. 70008 83510.70.8 *Стойно Стойчев Стой-
нов

липсва информация 1,393 1908,00

ОБЩО: 63,545 87 056,00

Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни 
документи за собственост.

8975

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ДОГОВОР
между правителството на Република България 
и правителството на Ливанската република 
за сътрудничество в областта на туризма

(Одобрен с Решение № 866 от 9 декември 2010 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването му – 21 декември 2010 г.)

Правителството на Република България 
и правителството на Ливанската република, 
наричани по-нататък „договарящи се страни“,

Споделяйки разпоредбите на Манилската 
декларация за световен туризъм (1980 г.), ос-
новните принципи на Хагската декларация за 
туризма (1989 г.) и в съответствие с препоръ-
ките на Световната организация по туризъм и 
изискванията на националното законодателство 
на всяка от договарящите се страни,

Стремейки се да укрепват приятелските си 
отношения и да насърчават по-доброто запозна-
ване с историческото и културното наследство 
на двете страни,

Съзнавайки, че туризмът е важно средство 
за укрепване на взаимното разбирателство и 
насърчаване на приятелските отношения между 
народите,

се договориха за следното:

Член 1
Договарящите се страни в съответствие с 

този договор и тяхното национално законода-
телство укрепват и насърчават развитието на 
сътрудничеството в областта на туризма на 
основата на взаимната изгода и равноправието.

Член 2
Договарящите се страни насърчават разви-

тието на сътрудничеството между българските 
и ливанските туристически асоциации, органи-
зации, предприятия и компании.

Договарящите се страни насърчават в съ-
ответствие с действащото вътрешно законода-
телство във всяка от двете държави преките 
инвестиции на физически и юридически лица 
от двете държави в туристическия сектор.

Член 3
Договарящите се страни насърчават орга-

низирания групов и индивидуален туризъм, 
поощряват развитието на туристообмена на 
специализирани групи с цел участие в спортни 
мероприятия, музикални и театрални фестива-
ли, както и изложби, симпозиуми и конгреси 
в областта на туризма.

Член 4
Договарящите се страни насърчават обмена 

на статистически данни и информация в об-
ластта на туризма относно:

а) закони и подзаконови нормативни акто-
ве, отнасящи се до туристическата дейност в 
двете държави;

б) национално законодателство относно 
защитата и опазването на природните ресурси 
и културното наследство като атрактивни ту-
ристически обекти;
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 18 от 2007 г. за условията и реда за 
разпределяне на храни от интервенционни 
запаси за социално слаби лица (обн., ДВ, 
бр. 87 от 2007 г.; изм., бр. 38 и 104 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 

№ 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. 
относно установяване на подробни правила за 
доставка на храни от интервенционни складове 
в полза на най-нуждаещите се в Общността“ 
се заменят с „Регламент (ЕС) № 807/2010 на 
Комисията от 14 септември 2010 г. относно 
установяване на подробни правила за снабдя-
ването с храна от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се лица в Съюза“.

2. В ал. 3 думите „пар. 3 и 4 от Регламент 
(ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октом-
ври 1992 г. относно установяване на подробни 
правила за доставка на храни от интервен-
ционни складове в полза на най-нуждаещите 
се в Общността“ се заменят с „пар. 4 и 5 от 
Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 
14 септември 2010 г. относно установяване на 

в) туристически курорти в двете страни;
г) опит в областта на управлението на хотели 

и други видове настаняване на туристи;
д) справочни, информационни и рекламни 

материали.

Член 5
Договарящите се страни полагат усилия в 

рамките на наличните си ресурси да осигуряват 
обучение на професионалните кадри в областта 
на туризма, да насърчават обмена на експерти 
и журналисти в областта на туризма и пътува-
нията и да стимулират всеобхватни контакти и 
съвместни дейности на български и ливански 
туристически организации.

Член 6
Договарящите се страни координират съ-

трудничеството между техните национални 
туристически административни органи в рам-
ките на Световната организация по туризъм 
(COT) и други международни туристически 
организации.

Член 7
Сформира се Смесена работна група по ту-

ризъм, чиито задачи ще бъдат да координира и 
следи прилагането на този договор, както и да 
разработва предложения и програми, насочени 
към развитие на двустранното сътрудничество.

Смесената работна група ще се среща най-
малко веднъж на две години. Могат да се 
свикват допълнителни срещи всеки път, когато 
председателите на двете делегации сметнат за 
необходимо.

Срещите на Смесената работна група ще се 
ръководят от председателя на делегацията на 
страната – домакин на срещата.

Заседанията на Смесената работна група 
ще се провеждат последователно във всяка от 
двете страни и на дата, договорена по взаим-
но съгласие между председателите на двете 
делегации.

Член 8
Този договор влиза в сила в деня на получа-

ване на последното уведомление, с което дого-
варящите се страни взаимно се уведомяват, че 
са изпълнили вътрешните законови процедури 
за влизането на договора в сила.

Член 9
1. Този договор се сключва за неопределен 

срок.
2. Всяка от страните може да прекрати този 

договор по всяко време чрез писмено уведомле-
ние до другата страна по дипломатически път. 
Действието на договора се прекратява шест 
месеца след датата на посоченото уведомление.

3. Този договор може да бъде изменян в пис-
мена форма по взаимно съгласие на страните. 
Всяко едно подобно изменение влиза в сила в 
съответствие с процедурата, описана в член 8.

4. Изменението или прекратяването на този 
договор не засяга действието на които и да било 
договорености и споразумения, сключени по 
време на действието на този договор.

Член 10
Считано от датата на влизането в сила 

на този договор се прекратява действието на 
Договора между правителството на Република 
България и правителството на Република Ли-
ван за сътрудничество в областта на туризма, 
подписан в Бейрут на 1 юни 1999 г.

Подписан в Бейрут на 21 декември 2010 г. в 
2 оригинални екземпляра на български, арабски 
и английски език, като всички текстове са с 
еднаква правна сила. В случай на различия при 
тълкуването предимство има английският текст.
За правителството За правителството на
на Република България: Ливанската република:
Трайчо Трайков,  Фади Абууд,
министър на  министър на туризма
икономиката,
енергетиката и 
туризма
8650
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подробни правила за снабдяването с храна от 
интервенционни складове в полза на най-нуж-
даещите се лица в Съюза“.

§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 3 в началото се добавя 
думата „единен“.

§ 3. В чл. 6, ал. 4, т. 4 думите „останали 
след раздаването в края на годишния план“ се 
заменят с „по чл. 16, ал. 5“.

§ 4. В чл. 6а думите „органите на държавния 
здравен контрол и на държавния ветеринарно-
санитарен контрол“ се заменят с „Българска 
агенция за безопасност на храните“.

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Храни от интервенционни запаси се 

предоставят на:
1. лицата, подпомагани по Наредба № РД-

07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане 
на целеви помощи за отопление (ДВ, бр. 49 
от 2008 г.), за последния отоплителен сезон;

2. майки (осиновителки), получавали през 
предходната календарна година месечни по-
мощи за отглеждане на дете до една година, 
по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца (ЗСПД);

3. правоимащите лица, получавали през 
пред ходната календарна година месечна добавка 
за отглеждане на дете с увреждания, по реда 
на чл. 8д ЗСПД.

(2) Всяка година до 31 декември Агенцията 
за социално подпомагане предоставя на Раз-
плащателната агенция информация за броя на 
лицата по ал. 1, а в срок до 28 февруари на 
следващата година предоставя на електронен 
носител подписани с универсален електронен 
подпис и поименни списъци по образец съглас-
но приложение № 2. Агенцията за социално 
подпомагане може да прави предложения за 
допълване на списъците в срок до 31 март на 
следващата календарна година.

(3) Едно лице може да получи храни само 
на едно от основанията по ал. 1.“

2. В ал. 4 думите „списъка по ал. 1“ се за-
менят със „списъците по ал. 2“.

§ 6. В чл. 9, ал. 2, т. 5 думите „чл. 4, ал. 2, 
буква „а“ на Регламент (ЕИО) № 3149/92 на 
Комисията от 29 октомври 1992 г. относно ус-
тановяване на подробни правила за доставка 
на храни от интервенционни складове в полза 
на най-нуждаещите се в Общността“ се заме-
нят с „чл. 4, пар. 3, ал. 5 на Регламент (ЕС) 
№ 807/2010 на Комисията от 14 септември 
2010 г. относно установяване на подробни 
правила за снабдяването с храна от интервен-
ционни складове в полза на най-нуждаещите 
се лица в Съюза“.

§ 7. В чл. 10, ал. 3, т. 5 думите „чл. 4, ал. 2, 
буква „б“ на Регламент (ЕИО) № 3149/92 на 
Комисията от 29 октомври 1992 г. относно ус-
тановяване на подробни правила за доставка на 
храни от интервенционни складове в полза на 
най-нуждаещите се в Общността“ се заменят с 
„чл. 4, пар. 4, ал. 1 на Регламент (ЕС) № 807/2010 

на Комисията от 14 септември 2010 г. относно 
установяване на подробни правила за снабдя-
ването с храна от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се лица в Съюза“.

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „разрешила“ се до-
бавя „прехвърляне на интервенционни запаси 
от друга държава членка“, а думите „чл. 6 от 
Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 
декември 1987 г. относно определяне на общи 
правила за снабдяването с храна от интервен-
ционни складове на определени организации 
за разпределянето є сред най-онеправданите 
лица в Общността, прехвърлянето на интер-
венционни запаси от друга държава членка“ се 
заменят с „чл. 8 от Регламент (ЕС) № 807/2010 
на Комисията от 14 септември 2010 г. относно 
установяване на подробни правила за снабдя-
ването с храна от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се лица в Съюза“.

2. В ал. 2, т. 5 думите „чл. 7, ал. 4 на Рег-
ламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 
29 октомври 1992 г. относно установяване на 
подробни правила за доставка на храни от ин-
тервенционни складове в полза на най-нуждае-
щите се в Общността“ се заменят с „чл. 8, пар. 
4 на Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията 
от 14 септември 2010 г. относно установяване 
на подробни правила за снабдяването с храна 
от интервенционни складове в полза на най-
нуждаещите се лица в Съюза“.

§ 9. В чл. 13, ал. 1 думите „Регламент (ЕИО) 
№ 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. 
относно установяване на подробни правила за 
доставка на храни от интервенционни складове 
в полза на най-нуждаещите се в Общността“ 
се заменят с „Регламент (ЕС) № 807/2010 на 
Комисията от 14 септември 2010 г. относно 
установяване на подробни правила за снабдя-
ването с храна от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се лица в Съюза“.

§ 10. В чл. 15а думите „органите на държав-
ния здравен контрол и на държавния ветеринар-
но-санитарен контрол“ се заменят с „Българска 
агенция по безопасност на храните“.

§ 11. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:
„(5) Храни, останали след раздаването на 

лицата по чл. 7, ал. 1, се преразпределят в 
полза на следните лица:

1. настанени в специализирани държавни 
или общински институции за предоставяне на 
социални услуги по чл. 36, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпо-
магане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) (ППЗСП) или 
в институции, финансирани чрез делегирани 
бюджети, със срок на финансиране не по-ма-
лък от 1 година от датата на предоставяне на 
продуктите;

2. ползващи социални услуги в Общността, 
предоставени от държавата или общините по 
чл. 36, ал. 2, т. 4, 5, 7, 8, 9 и 13 ППЗСП или 
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ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 10369  
от 11 юли 2011 г.

по административно дело № 4109 от 2011 г.

Върховният административен съд в състав: 
председател: Веселина Тенева, и членове: 
Юлия Ковачева, Таня Вачева, Соня Янкулова 
и Даниела Мавродиева, с участието на секре-
тар-протоколиста Мария Попинска разгледа 
административно дело № 4109 по описа за 
2011 г. на Върховния административен съд –  
петчленен състав – ІІ колегия, докладвано от 
съдията Соня Янкулова.

от доставчици на услуги, финансирани чрез 
делегирани бюджети, със срок на финансиране 
не по-малък от 1 година от датата на предос-
тавяне на продуктите;

3. посещаващи специалните училища по 
чл. 68, 69, чл. 70, ал. 1, чл. 71, 72 и 73 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за народната 
просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.);

4. настанени в лечебни заведения за ста-
ционарна психиатрична помощ и домове за 
медико-социални грижи по чл. 5 от Закона за 
лечебните заведения.“

§ 12. В чл. 18, ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 
№ 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. 
относно установяване на подробни правила за 
доставка на храни от интервенционни складове 
в полза на най-нуждаещите се в Общността“ 
се заменят с „Регламент (ЕС) № 807/2010 на 
Комисията от 14 септември 2010 г. относно 
установяване на подробни правила за снабдя-
ването с храна от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се лица в Съюза“.

§ 13. В чл. 20 думите „социално слаби лица 
съгласно чл. 10 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 
на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно 
установяване на подробни правила за достав-
ка на храни от интервенционни складове в 
полза на най-нуждаещите се в Общността“ се 
заменят с „нуждаещи се лица съгласно чл. 11 
от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията 
от 14 септември 2010 г. относно установяване 
на подробни правила за снабдяването с храна 
от интервенционни складове в полза на най-
нуждаещите се лица в Съюза“.

§ 14. Навсякъде в наредбата думите „со-
циално слаби“, съответно „социално слабите“ 
се заменят с „най-нуждаещи се“, съответно 
„най-нуждаещите се“, а думата „Общността“ 
се заменя със „Съюза“.

Министър на труда и социалната политика: 
Т. Младенов

Министър на здравеопазването: 
Ст. Константинов

Министър на земеделието и храните: 
 М. Найденов
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Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на ми-

нистъра на вътрешните работи срещу Решение 
№ 2300 от 15.02.2011 г. на Върховния админис-
тративен съд, постановено по административно 
дело № 13613 от 2010 г.

С обжалваното решение съдът отменил чл. 63, 
ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. 
за организацията и технологията на работа в 
структурите на Министерството на вътрешните 
работи при издаване на български лични доку-
менти, издадена от министъра на вътрешните 
работи.

Касационният жалбоподател счита обжал-
ваното решение за неправилно, постановено в 
нарушение на материалния закон и необосно-
вано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 
АПК. Съдът неправилно приел, че разпоредбата 
на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА) е неприложима и неправилно 
се позовал на чл. 10, ал. 1 от същия закон. 
Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от Инструкция 
№ Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и 
технологията на работа в структурите на Минис-
терството на вътрешните работи при издаване 
на български лични документи (Инструкция 
№ Із-417 от 2010 г. (инструкцията) е съобразе-
на с Директива на Европейския съюз 91/439/
ЕИО от 29.07.2001 г. относно свидетелствата 
за управление на моторни превозни средства, 
като водачите се класифицират в две групи 
по отношение на минималните изисквания за 
физическа и психическа годност за управление 
на моторни превозни средства. Изискванията, 
които са залегнали в Наредба № 31 от 1999 г. за 
изискванията, условията и реда за придобиване 
на правоспособност за управление на моторно 
превозно средство (Наредба № 31 от 1999 г.) 
за придобиване на свидетелство за управление 
на моторни превозни средства, противоречат 
на директивата, което в съответствие с при-
мата на правото на Европейския съюз води 
до обективна тяхна неприложимост, в т.ч. и 
от Министерството на вътрешните работи. 
Атакуваната разпоредба на Инструкция № Із-
417 от 2010 г. е синхронизирана с директивата, 
поради което следва да се прилага именно тя. 
Моли съда да отмени обжалваното решение и 
постанови друго, с което да отхвърли жалбата 
на Марин Христов. 

Ответникът по касационната жалба – Марин 
Христов Маринов, не взема становище.

Представителят на Върховната администра-
тивна прокуратура дава заключение за час-
тична основателност на касационната жалба. 
Инструкция № Із-417 от 2010 г. е издадена на 
основание § 5, ал. 1 от Правилника за издаване 
на български лични документи (ПИБЛД), по-
ради което следва да урежда само посочената в 
нормата материя. Член 63, ал. 3 от Инструкция 
№ Із-417 от 2010 г. е издадена в противоречие с 
чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 12 ЗНА, чл. 152 от Закона 
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за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 35 и § 
5 ПИБЛД, поради което в частта, регламенти-
раща изискванията за медицински документи, 
е нищожна. В частта досежно прилагането на 
картата за медицински преглед разпоредбата 
на чл. 63, ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 
2010 г. е в съответствие с компетентността на 
административния орган, предвидена в § 5, ал. 1 
ПИБЛД. В тази част обжалваното решение е 
неправилно и оспорването е следвало да се 
отхвърли. 

Върховният административен съд счита каса-
ционната жалба за допустима – подадена е от 
надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК 
и срещу подлежащ на касационно обжалване 
съдебен акт.

Съдът, като разгледа касационната жалба 
на посочените в нея основания, счита същата 
за неоснователна.

За да постанови обжалваното решение, съдът 
приел от фактическа страна, че Инструкция 
№ Із-417 от 2010 г. е издадена на основание 
§ 5, ал. 1 ПИБЛД от министъра на вътреш-
ните работи и има за предмет организацията 
и технологията на работа на структурите на 
Министерството на вътрешните работи при 
издаване на българските лични документи. 
В чл. 63, ал. 3 от инструкцията е предвидено 
при подаване на заявление за издаване на 
свидетелство за управление на моторно пре-
возно средство заявителят да прилага карта 
за медицински преглед на водач на моторно 
превозно средство или протокол от транспортна 
областна или транспортна централна лекарска 
експертна комисия. Предвидено е за водачите, 
категории А, В и М, да се представя карта за 
медицински преглед на лицето, а за останалите 
категории – карта за личен преглед, заверена 
от съответните специалисти – очен, уши, нос, 
гърло, невролог, хирург и вътрешен. Приел, че 
Наредба № 31 от 1999 г. регламентира изис-
кванията, условията и реда за придобиване на 
правоспособност за управление на моторно 
превозно средство. Съгласно чл. 6, ал. 1 във 
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 31 от 1999 г. 
медицинският преглед на водачите от категории 
А, В, В+Е, М, Ткт обхваща само състоянието 
на зрението. 

Въз основа на така установените факти 
съдът приел от правна страна, че разпоредба-
та на чл. 63, ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 
2010 г. противоречи на чл. 6, ал. 1 във връзка 
с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 31 от 1999 г., което 
е нарушение на чл. 15, ал. 1 ЗНА. Приел за 
неоснователно позоваването на чл. 15, ал. 2 
ЗНА, тъй като става въпрос за приложение на 
директива, а не на регламент на Европейския 
съюз. Прилагането на европейските дирек-
тиви следва да става съгласно правилата и 
изискванията за приемането и съдържанието 
на нормативните актове в държавата членка. 
Приел, че транспонирането на директивата не 

може да стане с друг акт от същата степен, 
още по-малко с акт от по-ниска степен с оглед 
разпоредбата на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗНА, тъй 
като транспонирането на директивата в акт 
от по-ниска степен го обезсмисля, защото, ако 
противоречи на нормативен акт от по-висока 
степен, правораздавателните органи прилагат 
по-високия по степен акт съгласно чл. 15, ал. 3 
ЗНА. Въз основа на това направил извод за 
противоречие на чл. 63, ал. 3 от Инструкция 
№ Із-417 от 2010 г. на нормативен акт от по-
висока степен и на основание чл. 193, ал. 1 
АПК го отменил.

Крайният извод на съда за порочност на 
оспорената разпоредба е правилен, макар и 
по различни мотиви. 

По делото е безспорно, че Директива 91/439/
ЕИО на Съвета от 29.07.1991 г. относно свиде-
телствата за управление на моторни превозни 
средства (консолидирана) е в сила за България 
от датата на присъединяване на страната ни 
към Европейския съюз – 01.01.2007 г. Съгласно 
чл. 7, § 1, буква „а“ от Директива 91/439/ЕИО 
свидетелства за управление се издават, освен 
при наличие на другите изисквания, само на 
тези кандидати, които отговарят на медицин-
ските изисквания съгласно разпоредбите на 
приложение ІІІ – минимални изисквания за 
физическа и психическа годност за управление 
на превозно средство със силово задвижване. 
Съгласно това приложение водачите са класи-
фицирани в две групи: първа група – водачи на 
превозни средства от категории А, В и В+Е и 
подкатегории А1 и В1, и втора група – водачи 
на превозни средства от категории С, С+Е, 
Д, Д+Е и подкатегории С1, С1+Е, Д1+Е. 
С оглед на групата, към която принадлежи 
кандидатът за водач и съответно водачът, при 
подновяване на свидетелството преминават 
на медицински преглед съобразно условията 
и изискванията, посочени в приложението. В 
т. 5 на приложението изрично е посочено, че 
изискванията, установени от държавите членки 
за издаване и всяко последващо подновяване на 
свидетелствата за управление, могат да бъдат 
по-строги от изложените в акта. 

В българското законодателство – чл. 152а, 
т. 1 ЗДвП определя министъра на здравеопаз-
ването съгласувано с министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
за компетентния в държавата орган по опре-
деляне на изискванията за физическа годност 
на водачите на моторни превозни средства и 
условията и реда за извършване на медицин-
ските прегледи за установяване на физическата 
годност на водачите от различните категории. 
Законът определя и вида на акта, с който да 
се осъществи тази компетентност – наредба. 
В изпълнение на тази законова делегация е 
издадена Наредба № 31 от 1999 г. – към датата 
на издаването є оправомощаваща е нормата 
на чл. 152, т. 2, съгласно която министърът на 
транспорта съгласувано с министъра на здраве-
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за издаване на българските лични документи 
компетентност за издаване на подзаконов нор-
мативен акт. Съгласно изричната разпоредба на 
чл. 2, ал. 2 ЗНА, съответно чл. 76, ал. 2 АПК, 
компетентността да се издават нормативни 
актове не може да се прехвърля. С оглед на 
изложеното министърът на вътрешните работи 
не е бил надлежно оправомощен да издаде 
акта с оспорената разпоредба. Липсата на 
законово определена компетентност за изда-
ването на даден нормативен акт прави същия 
нищожен. Само законът може да оправомощи 
даден орган в държавата да издаде нормативен 
акт. Законодателят е този, който преценява 
необходимостта от правна регламентация с 
подзаконов нормативен акт, т.е. степента на 
правна абстракция на нормите, той определя 
коя материя трябва да бъде регламентирана 
на подзаконово ниво и кой е органът, който 
да стори това. Дори и Министерският съвет, 
въпреки своята обща компетентност в ръко-
водството и управлението на страната – чл. 105 
и 106 от Конституцията, няма правото да оп-
ределя нормативната дейност на държавните 
органи. Неговата собствена нормотворческа 
дейност е въз основа и в изпълнение на за-
коните – чл. 114 от Конституцията. Това е 
проявление на принципа на разделението на 
властите – чл. 8 от Конституцията. 

С оглед на изложеното оспорваната разпо-
редба на чл. 63, ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 
2010 г. е издадена в нарушение на изискванията 
за компетентност на органа, което я прави 
нищожна. Съдът следва да обяви нищожността 
на оспорената норма.

С оглед на изложеното без правно значе-
ние за законосъобразността на оспорената 
разпоредба, само за пълнота на изложението, 
следва да се посочи, че основателни са твър-
денията на касатора за примата на правото 
на Европейския съюз. Следва обаче да се 
посочи, че съгласно чл. 288, § 3 от Договора 
за функциониране на Европейския съюз ди-
рективата е акт, който обвързва по отношение 
на постигането на даден резултат държавите 
членки, като оставя на националните власти 
свободата при избора на формата и средствата 
за постигане на този резултат. Директивите са 
адресирани до държавите членки. Те трябва 
да приемат мерки по тяхното транспониране, 
които произвеждат правни последици на наци-
онално ниво. Следователно, за да произведат 
желаните правни последици, мерките трябва 
да бъдат въведени съобразно изискванията на 
националната правна система. В случая не 
става въпрос, че за издаване на свидетелство 
за управление се изискват посочените в чл. 63, 
ал. 3 от инструкцията „Карта за медицински 
преглед на водач на моторно превозно сред-
ство“, съответно протокол от специализирано 
болнично заведение, а че първично в инструк-

опазването определя медицинските изисквания 
към водачите и реда за извършване на меди-
цинските прегледи. В глава втора „Изисквания 
към водачите на моторни превозни средства“, 
раздел І „Изисквания за физическа годност“ на 
Наредба № 31 от 1999 г. – чл. 5, ал. 2, водачите 
на моторни превозни средства са разделени в 
две групи, които в основните включени катего-
рии съответстват на възприетото с Директива 
91/439/ЕИО деление. Прието е, че към водачите 
в различните категории се предявяват различ-
ни изисквания, определени в приложение 1. 
Съгласно чл. 5, ал. 3 от наредбата резултатите 
от медицинските изследвания и заключението 
за физическата годност се нанасят в „Карта 
за медицински прегледи на водач на моторно 
превозно средство“ съгласно приложение 2. 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата медицин-
ският преглед на водачите и на кандидатите за 
придобиване на правоспособност за управле-
ние на моторно превозно средство от група 1 
обхваща само установяване на състоянието на 
зрението. За водачите от група 2 – чл. 6, ал. 3, 
обхваща всички изисквания на приложение 1.

Съгласно чл. 51 от Закона за българските 
лични документи (ЗБЛД) свидетелството за 
управление на моторно превозно средство 
се издава от органите на Министерството на 
вътрешните работи при условия и по ред, 
определени с акт на Министерския съвет. В 
изпълнение на тази законова делегация е приет 
Правилникът за издаване на българските лични 
документи. В неговия § 5, ал. 1 е посочено, че 
организацията и технологията на работата на 
структурите на Министерството на вътрешни-
те работи при издаване на български лични 
документи, каквито съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 
ЗБЛД са и свидетелствата за управление на 
моторно превозно средство, се извършва по 
ред, определен с инструкция на министъра 
на вътрешните работи. Инструкция № Із-417 
от 2010 г. е издадена в изпълнение на тази 
норма на правилника. Съгласно чл. 7, ал. 3 
ЗНА инструкцията е нормативен акт. По де-
лото страните не спорят, че по своя характер 
Инструкция № Із-417 от 2010 г. и в частност 
оспорената разпоредба на чл. 63, ал. 3 е акт, 
който претендира да уреди определена категория 
обществени отношения и с оглед на това има 
нормативен характер. Съгласно разпоредбата 
на чл. 2, ал. 1 ЗНА, съответно чл. 76, ал. 1 
АПК, нормативни актове могат да издават 
само органите, предвидени в Конституцията 
или в закон. Правомощието на министъра 
на вътрешните работи да издаде акта, който 
съдържа оспорената разпоредба, е визирано 
не в Конституцията или в закон, а в подзако-
нов нормативен акт – правилник, приет с акт 
на Министерския съвет. Следователно чрез 
нормата на § 5, ал. 5 ПИБЛД Министерският 
съвет прехвърлил на министъра на вътрешните 
работи част от определената му със Закона 
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цията се урежда материя, която, първо, не е в 
компетентността на министъра на вътрешните 
работи и, второ, е уредена различно в действащ 
нормативен акт от по-висока степен. Безспорно, 
когато една директива не е транспонирана или 
е транспонирана лошо в определения срок, тя 
няма да доведе до искания и задължителен за 
държавите членки резултат. В този случай дър-
жавата членка, която не е изпълнила правилно 
задължението си да транспонира директивата, 
ще може да противопостави това неизпълнение 
на частните лица, което, от една страна, ще 
доведе до нарушение на един от основните 
принципи в правото – никой не може да чер-
пи права от неправомерното си поведение, а, 
от друга, ще компрометира общожелания от 
държавите членки правен резултат. За да се 
преодолее това, националните администра-
тивни и правораздавателни органи могат да 
приложат директно нормата на директивата, 
която не е транспонирана правилно, и да спазят 
принципа на лоялното сътрудничество – чл. 4, 
§ 3 от Договора за Европейския съюз. Необ-
ходимо е обаче нормата да е ясна, прецизна 
и безусловна, т.е. да не оставя възможност 
за преценка на държавата членка. В случая 
това условие не е налице. Приложение ІІІ на 
Директива 91/439/ЕИО в т. 5 сочи, че изис-
кванията, установени от държавите членки за 
издаване и всяко последващо подновяване на 
свидетелствата за управление, могат да бъдат 
по-строги от изложените в приложението. То-
ест общностната норма предоставя дискреция 
на държавата, при спазване на определения 
минимум, да определи изискванията. Кой в 
държавата ще транспонира минимума, пред-
виден в директивата, и ще прецени необходи-
ми ли са по-строги изисквания, е определил 
законодателят и това не е министърът на 
вътрешните работи, аргумент от чл. 152а 
ЗДвП. Следователно примата на европейското 
право е безспорен, но транспонирането му, 

когато е необходимо, става в съответствие с 
националното законодателство. Разпределе-
нието на компетентностите в държавата не 
позволява, когато компетентният орган не е 
изпълнил задължението си по транспониране 
на европейското право, некомпетентен орган 
да стори това. 

Видно от изложеното, оспорваната разпоред-
ба на чл. 63, ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 
2010 г. е издадена от министъра на вътрешните 
работи, без за това да има законова делегация. 
Това прави нормата нищожна. Съдът, като 
приел, че разпоредбата е незаконосъобразна 
поради противоречие с материалния закон, но 
не констатирал нейната нищожност, постановил 
неправилно съдебно решение, което следва да 
бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа 
и правна страна. Не се налага събирането на 
доказателства и не са допуснати нарушения на 
съдопроизводствените правила, поради което 
съдът следва да отмени обжалваното решение 
и вместо него да постанови друго, с което да 
обяви нищожността на чл. 63, ал. 3 от Инструк-
ция № Із-417 от 2010 г.

Водим от горното и на основание чл. 222, 
ал. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 и чл. 194 АПК 
Върховният административен съд 

Р Е Ш И :
Отменя Решение № 2300 от 15.02.2011 г. на 

Върховния административен съд, постановено 
по административно дело № 13613 от 2010 г., 
и вместо него постановява:

Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 63, 
ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. 
за организацията и технологията на работа в 
структурите на Министерството на вътрешните 
работи при издаване на български лични доку-
менти, издадена от министъра на вътрешните 
работи.

Решението не подлежи на обжалване.
Председател: Г. Колев

8590
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД02141536 
от 18 юли 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 4 ЗУТ, писма на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-
10(25) от 11.07.2011 г. и изх. № 04-16-1096 от 
14.07.2011 г., писмо на МОСВ изх. № 04-00-1387 
от 21.06.2011 г., Решение от 02.07.2010 г. на 
МОСВ за изменение на Решение № 37 от 1994 г. 
по оценка за въздействие на околната среда и 
водите, Решение № 04-ОС/2007 г. по оценка на 
съвместимостта, постановено по реда на биоло-
гичното разнообразие, и писмо на МОСВ изх. 
№ 04-00-1387 от 21.06.2011 г., Решение № КЗ-7 
на Комисията за земята от 18.08.1989 г. за утвър-
ждаване на окончателни площадки и трасета за 
проектиране и Решение № КЗ-13 от 23.12.1992 г. 
за промяна на предназначението на земеделските 
земи за държавни неземеделски нужди, съгласу-
ване с Министерството на културата № 12-00-
0063 от 26.05.2011 г. и № 1271 от 18.05.2011 г. на 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство, съгласуване с Министерството на от-
браната № 04-10-54 от 15.06.2011 г., съгласуване с 
Министерството на вътрешните работи ДС 27125 
екз. 1 от 13.06.2011 г., съгласуване със заинтересу-
ваните експлоатационни дружества – Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив“, 
Държавно предприятие „НКЖИ“, „Булгартранс-
газ“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, 
клон Хасково, „ЕВН България Електроразпре-
деление“ – АД, „В и К“ – ЕООД, Стара Загора, 
„В и К“ – ЕООД, Хасково, „В и К“ – ООД, 
Димитровград, „БТК“ – АД, „Национална елек-
трическа компания“ – ЕАД, и „Електроенергиен 
системен оператор“ – ЕАД, извършени съобща-
вания в „Държавен вестник“ – бр. 16 и 26 от 
2011 г., протоколи за проведени обществени об-
съждания на 29.03.2011 г., 30.03.2011 г., 31.03.2011 г. 
и 01.04.2011 г., становище на Община Хасково, 
изх. № 04-15-23, от 15.07.2011 г. и протоколи на 
Националния експертен съвет по устройство на 
територията и регионална политика (НЕСУТРП) 
при МРРБ № УТ-01-02-11 от 11.07.2011 г. и № УТ-
01-02-13 от 14.07.2011 г. одобрявам подробен 
устройствен план – парцеларен план (поземлен 
фонд) в обхвата на основно трасе на АМ „Марица“ 
от км 12+650 до км 71+011,31 на територията на 
землищата, както следва: с. Великан, с. Ябълково, 
с. Крум, с. Добрич, с. Крепост и с. Воден, община 
Димитровград; с. Александрово и с. Узунджово, 
община Хасково; с. Константиново, община 
Симеоновград; гр. Харманли, с. Поляново и 
с. Преславец, община Харманли, област Хасково, 
съгласно приетия план от НЕСУТРП, предста-
вляващ неразделна част от заповедта.

На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид 
това, че се налага да се подобри организацията 
и условията на пътната инфраструктура, за да се 
намалят пътнотранспортните произшествия, което 
ще гарантира живота и здравето на гражданите, 
и за да се защитят особено важни държавни и 
обществени интереси, допускам предварително 
изпълнение на заповедта.

Мотиви:
1. Автомагистрала „Марица“ представлява едно 

от основните трасета на републиканската пътна 
мрежа и е част от Общоевропейски транспортен 
коридор № ІV, както и от Трансевропейската 
автомагистрала „Север – Юг“ на международен 
път Е80 и свързва както България с Турция, така 
и Европа с Азия.

2. Допускането на предварително изпълне-
ние ще ускори реализацията на неизградените 
участъци на магистралата. Това ще допринесе за 
осигуряване на модерни експлоатационни условия, 
ще подобри функционирането и стандарта на 
транспортното обслужване на международния и 
вътрешния трафик и ще подобри безопасността 
и сигурността на движението.

Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен 
вестник“ чрез министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта 
подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд в 30-дневен срок след обнародва-
нето в „Държавен вестник“ чрез министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.

Министър: Р. Плевнелиев
8881

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

РЕШЕНИЕ № 064 
от 12 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ге-
нерал Тошево, одобрява подробен устройствен 
план – план за застрояване  (ПУП – П3), обхва-
щащ част от землището на с. Житен с ЕКАТТЕ 
29444, община Генерал Тошево, област Добрич, 
за поземлен имот с № 045126.

Възлага на кмета на общината да извърши 
последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев
8883

РЕШЕНИЕ № 069 
от 12 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал 
Тошево, одобрява ПУП – ПЗ за Ветроенергиен 
парк „Мизия – 1“. Ветроенергиен парк „Мизия – 1“ 
е с 35 броя електрогенератори, ситуирани в зем-
лищата на селата: Пчеларово с ЕКАТТЕ 58832 в 
поземлени имоти с № 010056, № 011070, № 011072, 
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№ 012153, № 012154, № 012163, № 022124, № 023116, 
№ 023118, № 024022, № 027070, № 028078, № 028080, 
№ 028082, № 029049, № 029051, № 030043, № 031026, 
№ 032035, № 034058, № 035101, № 035103 и № 035105; 
Дъбовик с ЕКАТТЕ 24339 в поземлени имоти 
№ 101032, № 102046, № 103026, № 104045, № 105099, 
№ 105102, № 106077, № 108085, № 108087,  108089, 
№ 108091 и № 109016, община Генерал Тошево.  

Възлага на кмета на общината да извърши 
последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев
8884

РЕШЕНИЕ № 0610 
от 12 юли 2011 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, 
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, 
одобрява ПУП – ПЗ за Ветроенергиен парк „Сво-
бода – 1“. Ветроенергиен парк „Свобода – 1“ е с 35 
броя електрогенератори, ситуирани в землищата на 
селата: Сноп в поземлени имоти № 032059, 010110, 
010111, 056056, 044077, 058185, 044075, 058187, 069120, 
058183, 058181, 058179, 072067; Житен в поземлени 
имоти № 002131, 002127, 030213, 030210, 002129, 
018078, 030215, 045125, 030217, 048109, 068060, 016118 
и Градини в подземлени имоти № 039053, 053164, 
047126, 053157, 053159, 070122, 070125, 071054, 070127, 
071056, община Генерал Тошево.

Възлага на кмета на общината да извърши 
последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев
8885

РЕШЕНИЕ 0612 
от 12 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал 
Тошево, одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабел-
но присъединяване на малка ветрова централа, 
разположена в ПИ № 009055 и 009058 по КВС на 
с. Сърнино, към електропреносна мрежа Ср.Н“.

Възлага на кмета на общината да извърши 
последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев
8886

РЕШЕНИЕ № 0614 
от 12 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал 
Тошево, утвърждава заповеди с номера 530, 531, 
532, 533, 534 и 535 от 10.06.2010 г. и 956, 957, 958, 
959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 и 966 от 02.11.2010 г. 
за одобряване на подробни устройствени планове 
(ПУП – ПП) за изграждане на ветрогенератори 
в ПИ с номера 118013, 116025, 101026, 104038, 
105064, 106026, 109006, 108057, 108031, 107053, 
107075 и 106035 по КВС на с. Дъбовик и ПИ с 
номера 026010, 027052, 023055, 020110 и 028052 по 
КВС на с. Пчеларово, община Генерал Тошево.

Възлага на кмета на общината да извърши 
последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Марчев
8887

12. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал 
Заповед № РС-30 от 30.06.2011 г., с която допуска: 
1. Допълване на Разрешение за строеж № РС-29 
от 18.06.2010 г. на ДП „Национална компания 
Железопътна инфраструктура“ с подобект „Кабел 
20 kV за захранване на БКТП за тягова подстанция 
„Крумово“ и 2. Предварително изпълнение на 
строежа при условията на чл. 60, ал. 1 АПК. На 
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед 
подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството в 14-дневен срок, 
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването є в „Държавен вестник“. 
8642

15. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал 
Разрешение за строеж № РС-31 от 30.06.2011 г. на 
Министерството на отбраната за обект: „Оптична 
кабелна линия „093-08“ от „Стационарната ко-
муникационна система на Българската армия“ с 
местонахождение област Ямбол и област Бургас. 
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок след съобщаването му в „Държавен вест-
ник“ чрез министъра на регионалното развитие 
и благоустройството.
8643

59. – Националната художествена академия 
обявява конкурси за: доценти по 05.08.04 изкуство-
знание и изобразителни изкуства (графика и ком-
позиция – един; живопис и композиция – един); 
главен асистент по История и теория на диги-
талните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интер-
активен пърформанс и инсталация към Катедра 
„Изкуствознание“, всички със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки: 
Учебно-методичен отдел, тел. 988-17-02.
8785

95. – Медицинският университет – Факултет 
по дентална медицина, София, с решение на АС 
от 3.06.2010 г. и 29.03.2011 г., както и на основание 
чл. 24, ал. 1 и 2 ЗРАС, чл. 53 ППЗРАС, както и 
чл. 106, ал. 2 и 3 ПУРПНСЗАД в МУ обявява 
конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по: терапевтична стоматология – един за 
нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение“; 
образна диагностика – един за нуждите на Катед-
ра „Образна и орална диагностика“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в деканата на Факултета по дентална 
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 
9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
8774

11. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси за Инженерно-педогогическия 
факултет в Сливен за доценти по: професионално 
направление 4.1. Физически науки (Радиофизика 
и физическа електроника) – един за нуждите на 
катедра „Математика, физика, химия“; професи-
онално направление 5.4. Енергетика (Теоретична 
топлотехника) – един за нуждите на катедра 
„Механика, машиностроене и топлотехника“; 
професионално направление 5.1. Машинно ин-
женерство (Приложна механика) – един, и трите 
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки 
ресурси“, тел. 044 667 323.
8396

12. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия 
факултет в Сливен за професор по професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика (Електрически мрежи и системи) за 
нуждите на катедра „Електротехника, електроника 
и автоматика“ със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
8397

13. – Техническият университет – София, обявя-
ва конкурси за: Инженерно-педагогическия факултет 
в Сливен за доцент по професионално направле-
ние 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика) за нуждите на катедра „Педагогика и 
мениджмънт“; Колеж – Сливен, за доцент по про-
фесионално направление 5.1. Машинно инженерство 
(Технология на шевното производство) за нуждите 
на секция „Техника“, двата със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
8398

87. – Земеделският институт – Шумен, към 
Селскостопанска академия – София, обявява 
конкурс за редовни докторанти по научната спе-
циалност: 04.01.05 селекция и семепроизводство 
на културните растения – едно място; 04.02.06 
говедовъдство и биволовъдство – две места, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в Земеделски 
институт – Шумен, тел. 054/830-448.
8821

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалби на „Узу-
нов 08“ – ООД, Несебър, и Национална спортна 
академия „Васил Левски“ – София, е образувано 
адм. дело № 2671/2010 по описа на съда с предмет 
на оспорване – Заповед № 817 от 04.12.2009 г. на 
кмета на Община Несебър, с която е одобрен 
подробен устройствен план, в частта му план 
за застрояване за имот с идентификатор по КК 
51500.510.127, намиращ се в местност Акротирия, 
Несебър, който план касае отреждане на имот с 
идентификатор 51500.510.127 с площ 6000 кв. м 
за „Курортно строителство“ – устройствена зона 
„Ок“ и установяване на устройствени показатели. 
Заинтересованите лица могат да се конституират 
като ответници в производството по адм. дело 
№ 2671/2010 в едномесечен срок от деня на обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“, 
за което следва да подадат заявление, съдържащо 
реквизитите, указани в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
8824

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Дър-
жавно горско стопанство – Царево, е образувано 
адм. дело № 246/2011 по описа на съда с предмет 
на оспорване Заповед № 818 от 28.12.2010 г. на 
кмета на община Приморско, с която е одобрен 
подробен устройствен план – за изграждане 
на обект „Пътен възел „Китен“ на път ІІ-99, в 

участъка „Приморско – Царево“ на км 47+700, 
разширение и модернизация“. Заинтересованите 
лица могат да се конституират като ответници 
в производството в едномесечен срок от деня 
на обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“, за което следва да подадат заявление, 
съдържащо реквизитите, указани в чл. 218, ал. 4 
и 5 ЗУТ.
8636

Административният съд – Варна, ХХ състав, 
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
образувано адм. дело № 466/2011 по жалба на 
Хасан Демир Юсуф срещу Заповед № Г-86 от 
19.11.2010 г. на зам.-кмета на Община Варна, с 
която е одобрен ПУП – РУП за УПИ Х-296, кв. 
188, по плана на 12 м.р. Заинтересованите страни 
имат право да подадат заявление за конституиране 
като ответници в едномесечен срок от обнародване 
на съобщението, като представят заявление до 
Административния съд – Варна, което да съдържа: 
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв - за българските гражда-
ни; 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 заинте-
ресуваното лице желае да бъде конституирано в 
производството като ответник; подпис на заяви-
теля. Към заявлението да се приложат писмени 
доказателства, удостоверяващи качеството на 
заявителя като заинтересовано лице. Със заяв-
лението е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадената жалба 
на Хасан Демир Юсуф. Производството по делото 
е насрочено за 20.09.2011 г. от 14 ч., ХХ състав. 
8823

Административният съд – Плевен, I състав, съ-
общава, че в съда е образувано адм.д. № 612/2011 с 
жалбоподател – Петър Петков Цветков от Плевен, 
ул. Радецки 21А, ап. 1, против Заповед № 94 от 
13.04.2011 г. на кмета на Община Пордим, с която 
е одобрен ПУП – план за застрояване, третиращ 
ПИ № 011009 в землището на с. Згалево, област 
Плевен, който да установи ново предназначение: 
за бензиностанция, газостанция, Център за про-
дажба и сервиз за леки и товарни автомобили, 
мотел, ресторант и ТИР паркинг, и се установява 
ограничителна зона за застрояване, както и срещу 
протокол от 28.03.2011 г. на Общинския експертен 
съвет – гр. Пордим, за одобрен план за застро-
яване на ПИ № 011009. Заинтересованите страни 
могат да бъдат конституирани като ответници в 
производството пред съда в едномесечен срок 
от деня на обнародване в „Държавен вестник“ 
на съобщение за оспорването чрез подаване на 
заявления до съда, които съдържат реквизитите 
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ с приложени към него пис-
мени доказателства, удостоверяващи качеството 
им на заинтересовани лица.
8822

Административният съд – Смолян, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм. д. № 254/2011, насрочено за 20.09.2011 г. от 
9 ч. по оспорване от Минчо Бисеров Байрактаров 
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от Смолян, ул. Шипка 10, против Заповед № 52 от 
25.05.2011 г. на кмета на Община Смолян, издадена 
на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 135, 
ал. 3 ЗУТ по искане от Минчо Миленов Недков, 
Меденка Минчева Недкова и Милен Минчев 
Недков от Смолян, с която е одобрен подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване в кв. 15 по плана на гр. Смолян, кв. 
Райково. Изменение на дворищната регулация 
между урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV-
606 и V-2454, като в последния УПИ се предвижда 
ново застрояване с ограничителна и задължителна 
линия на застрояване в кв. 15 по плана на гр. Смо-
лян, кв. Райково, по червено и синьо нанесеното 
на приложената към заповедта скица и план за 
застрояване. В едномесечен срок от обнародване-
то 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: 1. 
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. 
трите имена и личния номер за чужденец и адреса 
заявен в съответната администрация, телефон, факс 
и електронен адрес, ако има такъв; 3. 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; 4. номер на 
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал.; 6. изявление, че заинтересованото лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заяв- 
лението да се приложат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството на заявителя като за-
интересовано лице. Със заявлението е недопустимо 
да се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба.
8826

Административният съд – Софияград, съоб-
щава, че по описа на съда има образувано адм.д. 
№ 7285/2010 на II отделение, 30 състав, насроче-
но за 8.09.2011 г. от 10 ч., по жалба на Цветана 
Петрова Илиева, Румяна Милчова Борисова, 
Димитър Петров Нончев от София срещу Заповед 
№ РД-09-50-685 от 12.06.2009 г. на главния архи-
тект на София, с която се приемат и одобряват 
планове за регулация и застрояване, както и 
РУП на имоти в кв. 293, м. Еврейски гробища. 
Заинтересованите лица могат да се конституират 
като ответници по делото в едномесечен срок от 
деня на обнародването в „Държавен вестник“, 
като подадат писмена молба със съдържание и 
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
8635

Административният съд – Софияград, ІІ от-
деление, 31 състав, призовава Тигран Рубенович 
Агаханян, без данни за адрес по делото, да се яви 
в съда на 26.09.2011 г. в 15 ч. като заинтересована 
страна по адм. дело № 180/2011, образувано по 
жалба на Лазаринка Славчова Николова срещу 
отказ за изменение на кадастрална карта и ка-
дастрален регистър, изх. № 94-12610-22-10-9230 
от 07.12.2010 г. на началника на Службата по 
геодезия, картография и кадастър – София-град. 
Заинтересованата страна да посочи съдебен ад-
рес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на ГПК.
8825

Варненският окръжен съд, административно 
отделение, VІІІ състав, призовава Паскал Кон-
стантинов Пасков с последен адрес Варна, ул. 
Поп Харитон 46, ет. 4, ап. 9, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 6.10.2011 г. в 9 ч. като 
ответна страна по адм. дело № 61/2009, заведено 
от Пенка Г. Тотева. Ответната страна да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8828

Варненският районен съд, ХVІ състав, при-
зовава Лариса Викторивна Никитенко, родена 
на 22.11.1966 г. в гр. Жмеринка, гражданка на 
Украйна, сега с неизвестен адрес, като ответница 
по предявения от Станимир Георгиев Митев иск 
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК по гр. дело 
№ 7270/2011 по описа на съда, ХVІ състав. Ответ-
ницата следва да се яви в съда в канцеларията на 
деловодството на 16 състав, за да получи книжата 
по делото. При неявяване книжата ще се смятат 
за редовно връчени и на ответницата ще бъде 
назначен особен представител. Производството 
по делото е насрочено за 19.10.2011 г. от 13,30 ч.
8637

Сливенският районен съд съобщава на Танер 
Балкан, роден на 2.01.1969 г. в Дюзче, Република 
Турция, че в съда е постъпила искова молба срещу 
него от Валентина Василева Странджева-Балкан с 
правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, 
по която е образувано гр.д. № 3684/2011 по описа 
на съда. Съдът го уведомява, че в двуседмичен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ трябва да се яви в съда, стая 111, за да 
получи препис от исковата молба и приложенията. 
Съдът му указва, че ако не се яви в този срок да си 
получи книжата по делото, ще му назначи особен 
представител на разноски на ищеца.
8827

Софийският градски съд на основание чл. 15, 
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 379, т. 12, р. Х, 
стр. 90, по ф.д. № 267/2011 политическа партия „Ка-
уза България“ със седалище Пловдив, с адрес ул. 
Мали Богдан 46, с цели, подробно описани в чл. 8 
от Устава, приет на 22.01.2011 г. от учредителното 
събрание на партията, който е неразделна част 
от решението. Ръководни органи на партията са: 
централни: Национално съвещание, председател на 
партията, Изпълнителен  съвет, Контролен съвет; 
местни: Клубно събрание на местен политически 
клуб. Контролни органи на партията са: Контро-
лен съвет. Вписва Изпълнителен съвет в състав 5 
членове: Илиан Георгиев Петков, Миглена Иванова 
Христова-Митева, Иванка Стефанова Ставрева, 
Калоян Христов Георгиев, Цветелин Никифоров 
Цоневски. Вписва Контролен съвет в състав от 
3 членове: Деян Александров Сиджимов, Велко 
Захариев Георгиев и Мария Василева Георгиева. 
Партията се представлява от председателя Цве-
телин Никифоров Цоневски.
8872

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение 

„Спортен клуб ДФС – Локомотив София“ на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание 
на общото събрание на членовете на сдружението 
на 30.08.2011 г. в 17,30 ч. в София, бул. Рожен 
23 – спортен клуб, при следния дневен ред: 1. 
приемане на доклад за дейността на сдружението 
за 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов 
отчет на сдружението за 2010 г.; 3. приемане на 
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Съгласно Заповед № 05005136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70 
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обяв-

ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76, 
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бюджета на сдружението за 2011 г.; 4. приемане 
на решение за освобождаване от отговорност 
членовете на управителния съвет за дейност-
та им през 2010 г.; 5. приемане на решение за 
намаляване на състава на управителния съвет 
на сдружението; 6. освобождаване и избор на 
членове на управителния съвет и председател 
на сдружението; 7. освобождаване и приемане 
на членове на сдружението; 8. приемане на 
изменения и допълнения в устава на сдружени-
ето. При липса на кворум на основание чл. 26 
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание 
на членовете ще се проведе същия ден, един 
час по-късно в 18,30 ч., на същото място и при 
същия дневен ред независимо от броя на при-
състващите членове. Регистрацията на членовете 
ще се извършва в деня на общото събрание от 
16,30 ч. до 17,15 ч. Поканват се всички членове 
на сдружението да вземат участие лично или 
чрез представител. Физическите лица следва да 
представят документ за самоличност, а в случай 
на представителство – и изрично нотариално 
заверено пълномощно за конкретното общо 
събрание. Юридическите лица представят удос-
товерение за актуална регистрация в търговския 
регистър към Агенцията по вписванията, както 
и изрично нотариално заверено пълномощно за 
конкретното общо събрание в случаите, когато 
юридическото лице не се представлява от закон-
ния си представител. Писмените материали за 
събранието са на разположение на членовете в 
офиса на сдружението в София, бул. Рожен 23, 
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
8604 

Софийският градски съд с определение от 
7.07.2011 г. на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ 
свиква извънредно общо събрание на сдружение 
„Българска федерация по фехтовка“, София, на 
09.09.2011 г. в 11 ч. в София, в сградата на Минис-
терството на физическото възпитание и спорта, 
ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. 
освобождаване на председателя и на управителния 

съвет на БФФ; 2. избор на нов председател на 
БФФ; 3. избор на нов управителен съвет на БФФ. 
Ако в обявения час не се явят необходимият брой 
членове за вземане на решения по дневния ред, 
заседанието се отлага с един час по-късно и се 
счита за законно, колкото и членове да се явят.
8414

30. – Управителният съвет на ТД „Камъка“, 
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
и чл. 20 от устава на дружеството свиква общо 
събрание на 08.09.2011 г. в 17 ч. в салона на 
Младежки дом – Горна Оряховица, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на ТД „Камъка“ 
през 2010 г.; 2. отчет за работата на контролния 
съвет на дружеството за 2010 г.; 3. промени в 
устава на ТД „Камъка“; 4. избор на ръководни и 
контролни органи на ТД „Камъка“.
8831

Димитър Василев Капралски – ликвидатор 
на „Артекс“ – АД, Велико Търново, в ликвида-
ция по ф. д. № 2025/94, на основание чл. 267 ТЗ 
кани кредиторите на дружеството да предявят 
вземанията си.
8412

Ралица Иванова Мутафчиева – ликвидатор 
на СНЦ „Нова енергия – Комитет Граждани“, 
София, в ликвидация по ф. д. № 6921/2002, 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 в „Държавен вестник“.
8830

Стоянка Тодорова Дрянкова – ликвидатор на 
фондация с общественополезна дейност „Андреас“, 
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 
Славейна 10, в ликвидация по ф д. № 2186/2005, 
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, 
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията 
да предявят вземанията си по седалището є в 
6-месечен срок от обнародването на поканата в 
„Държавен вестник“.
8829


