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ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
8 465 555,7 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И

Сума
(хил. лв.)

І. П РИ ХОД И И Т РА НСФЕ РИ – ВСИЧКО

8 465 555,7

1. Осигурителни приходи

6 220 337,0

1.1. Осигурителни вноски

3 851 210,3

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

2 369 126,7
27 550,1

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 585,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

21 915,0

2.3. Други неданъчни приходи
3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

50,0
(807,9)

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

301 484,6

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване
на недостига от средства

1 916 991,9

(2) Приема консолидирания бюджет на
държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 462 341,5
хил. лв., както следва:

І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

8 462 341,5

1. Разходи

8 455 191,5

1.1. Пенсии

7 314 015,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 901 496,7

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

298 503,3

1.1.3. Пенсии по международни
спогодби

70 000,0

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

44 015,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 062 909,7

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

76 703,9

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

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и
плащания за персонала

4 126,6

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели
1.3.4. Издръжка
1.3.5. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности

7 722,6
16 647,4

89,5

1.3.6. Капиталови разходи

6 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

442,0

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

441,0

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

7 150,0

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

3 150,0

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

4 000,0

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

3 000,0

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

1 000,0
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(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване
и развитие (-)
Наличност в края на периода

3 214,2
(3 214,2)

(3 214,2)
0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща
сума 5 304 927,8 хил. лв., както следва:
І. П РИ ХОД И И Т РА НСФЕРИ – ВСИЧКО

5 304 927,8

1. Осигурителни приходи

5 304 377,8

1.1. Осигурителни вноски

2 935 251,1

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

2 369 126,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

550,0

І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

6 971 130,0

1. Разходи

6 971 130,0

1.1. Пенсии

6 970 612,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 858 985,5

1.1.3. Пенсии по международни
спогодби

70 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения

300 648,3

1. Разходи

300 648,3

1.1. Пенсии

300 634,6

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

298 503,3

1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС)

2 131,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

13,7

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
(13,7)

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
116 592,7 хил. лв., както следва:
І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

116 592,7

1. Осигурителни приходи

116 592,7

1.1. Осигурителни вноски

116 592,7

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова
злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 53 670,5
хил. лв., както следва:
53 670,5

1. Разходи

49 320,5

1.1. Пенсии

42 768,4

41 626,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното
обществено осигуряване

42 511,2

517,6

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС)

257,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

6 552,1

2. Предоставени трансфери

4 350,0

(1 666 202,2)

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 300 634,6 хил. лв.,
както следва:

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:

І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

С Т Р. 3

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет
и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с
трудова дейност“ на обща сума 300 648,3
хил. лв., както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
6 971 130,0 хил. лв., както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

300 634,6

300 634,6

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

350,0

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

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно

С Т Р.
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чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4
от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

1 000,0

62 922,2

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 627 085,3 хил. лв.,
както следва:

БРОЙ 100

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

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

ВЕСТНИК

(176 955,7)

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 1 943 734,1 хил. лв.,
както следва:
І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО
2. Неданъчни приходи

1 943 734,1
27 550,1

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 585,1
21 915,0

І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

627 085,3

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

1. Осигурителни приходи

627 085,3

2.3. Други неданъчни приходи

1.1. Осигурителни вноски

627 085,3

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

(807,9)

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на
недостига от средства

1 916 991,9

(2) Приема бюджета на фонд „Общо забол яване и майчинст во“ по разходи те и
трансферите на обща сума 709 089,4 хил. лв.,
както следва:
І. РА ЗХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО

709 089,4

1. Разходи

706 289,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

706 289,4

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

2 800,0

2 800,0

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

(82 004,1)

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 172 581,2 хил. лв., както следва:

(2) Приема бюд жета на Нац иона лни я
осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 78 266,4 хил. лв., както
следва:
І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

78 266,4

1. Разходи

78 266,4

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

76 703,9

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

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и
плащания за персонала

4 126,6

1.3.3. Задължителни осигурителни
вноски от работодатели

7 722,6

І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

172 581,2

1.3.4. Издръжка

1. Осигурителни приходи

172 281,2

1.1. Осигурителни вноски

172 281,2

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

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

300,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
349 536,9 хил. лв., както следва:
І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

349 536,9

1. Разходи

349 536,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

349 536,9

50,0

16 647,4

89,5

1.3.6. Капиталови разходи

6 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

442,0

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

441,0

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

1,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране
по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:

БРОЙ 100
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ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 865 467,7

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

(1 865 467,7)

Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване
и развитие
Наличност в края на периода

(3 214,2)
1 862 253,5

Чл. 8. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2010 г., както и за започналите дейност през
2011 и 2012 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване,
за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осиг у ряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, се взема предвид
доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 май 2012 г. минимален размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст
136,08 лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. – 145 лв.
Чл. 10. Определя се за 2012 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица 7,20 лв.
Чл. 11. Определя се за 2012 г. размер на
паричното обезщетение за отглеждане на
малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за
социално осигуряване 240 лв.
Чл. 12. Определя се за 2012 г. размер на
еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за
социално осигуряване при смърт на осигурено
лице 540 лв.
Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности съгласно приложение
№ 2. Осигурителната вноска е за сметка на
осигурителя.
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Чл. 14. За 2012 г. не се прилага чл. 15, ал. 1,
т. 4 от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Чл. 15. При временен недостиг на средства
във фондовете на държавното обществено
осигуряване могат да се ползват временни
безлихвени заеми от централния бюджет
или от други сметки и фондове със социално
предназначение до размера на едномесечните
осигурителни разходи. Заемите са отпускат
с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 16. (1) За 2012 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) За 2012 г. се определя максимален размер
на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2
и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя 1000 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Надзорният съвет по предложение на
управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на републиканския бюджет, както
и за разходи, извършвани от НОИ по силата
на други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
§ 2. За 2012 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците
от ревизионните актове за начет за периоди
преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход
на фонд „Пенсии“, а по ревизионните актове
за начет, съставени от НОИ след 31 декември
2005 г., постъпват като приход на бюджета
на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход в
бюджета на НОИ.
§ 3. (1) Дължимите вноски за Учителския
пенсионен фонд се внасят чрез банковите
сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски
за държавното обществено осигуряване.
(2) Средствата по ал. 1 за Учителския
пенсионен фонд се превеждат периодично
по съответните им сметки в Българската
народна банка.
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§ 4. За 2012 г. пенсиите не се осъвременяват
по реда на чл. 100 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2012 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик
на капитала е Националният осигурителен
институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност
от министъра на здравеопазването за дейности
по рехабилитация, както и лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения, които извършват
дейности по рехабилитация.
§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от
2000 г. – Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1,
35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от
2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115
от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105
от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64,
77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67,
69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41,
42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43,
49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; бр. 45 от
2011 г. – Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г.; изм., бр. 60 и 77 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 3:
аа) в т. 8, буква „б“ след думите „категория
труд“ се добавя „и за лицата по чл. 69а“;
бб) в т. 9, буква „б“ след думите „категория
труд“ се добавя „и за лицата по чл. 69а“;
б) в ал. 11 думите „ал. 3, 4 и 5“ се заменят
с „ал. 3 и 5“.
2. В чл. 6а след думите „минималните
ставки на заплащане на труда в приемащата
държава“ се поставя запетая и се добавя „а за
работниците и служителите, командировани
в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане – минималния
осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3“.
3. В чл. 9, ал. 5 след думата „осигуряване“
се добавя „и Учителския пенсионен фонд“.
4. В чл. 11, ал. 2 думите „в общ размер две
минимални работни заплати“ се заличават.
5. В чл. 12, ал. 2 думите „в общ размер две
минимални работни заплати“ се заличават.
6. В чл. 13, ал. 2 думите „в общ размер две
минимални работни заплати“ се заличават.
7. Създава се чл. 13г:
„Размер на еднократната помощ при смърт
на осигурено лице
Чл. 13г. Размерът на еднократната помощ
при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2,
чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 се определя еже-
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годно със закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване. Помощта се разпределя поравно между съпруга/съпругата,
децата и родителите на осигуреното лице.“
8. В чл. 37, ал. 3 изречение трето се заличава.
9. В чл. 38, ал. 1:
а) думите „ръководителите на функционалните направления на института и подуправител“ се заменят с „управителя, подуправителя и ръководителите на функционални
направления на института“;
б) създава се изречение второ: „Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета
на управителя.“
10. В чл. 41, ал. 1, изречение първо числото
„12“ се заменя с „18“.
11. В чл. 47, ал. 2, изречение първо думите
„12-те“ се заменят с „18-те“ и в изречение
второ думите „12 месеца“ се заменят с „18
месеца“.
12. В чл. 48, ал. 2, изречение първо думите
„12-те“ се заменят с „18-те“ и в изречение
второ думите „12 месеца“ се заменят с „18
месеца“.
13. В чл. 49, ал. 1, изречение първо числото
„18“ се заменя с „24“.
14. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или пенсия за
ранно пенсиониране в Република България,
или пенсия за старост в друга държава;“.
15. В чл. 54б, ал. 1 числото „18“ се заменя
с „24“.
16. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно
пенсиониране в Република България, или
пенсия за старост в друга държава;“.
17. В чл. 54е, ал. 3 думата „професионална“
се заличава.
18. В чл. 68:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава
от първия ден на всяка следваща календарна
година с 4 месеца за жените и мъжете до
достигане на 63-годишна възраст за жените
и 65-годишна възраст за мъжете.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че лицата нямат право на
пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те
придобиват право на пенсия при навършване
на 65-годишна възраст за жените и за мъжете
и не по-малко от 15 години действителен
осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г.
възрастта се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година с 4 месеца до
достигане на 67 години.“
19. В чл. 69:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ
осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“;
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ
осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители
по посочените закони или като следователи
и младши следователи.“;
в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ
осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, на военна
служба или по законите по ал. 2.“;
г) в ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ
осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска
защита.“
20. В чл. 70, ал. 1, изречение второ след
цифрата „3“ се поставя запетая и се добавя
„а от 1 януари 2012 г. – 4“.
21. В чл. 94:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсиите се отпускат от датата на
придобиване на правото, ако заявлението с
необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са
подадени след изтичане на 6-месечния срок от
придобиване на правото, пенсиите се отпускат
от датата на подаването им.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Пенсиите за осиг у рителен ста ж и
възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и
6 и чл. 4а се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението
с необходимите док у менти е пода дено в
6-месечен срок от придобиване на правото,
съответно от прекратяване на осигуряването.
Ако документите са подадени след изтичане
на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на
подаването им.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
22. В чл. 100 думите „процент, равен на
сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на
потребителските цени през предходната календарна година“ се заменят със „с процент,
равен на индекса на потребителските цени
през предходната календарна година“.
23. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно
извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от
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актове на медицинската експертиза, които са
отменени, поради нарушаване на нормативните разпоредби при издаването им;“.
24. В чл. 115, ал. 4 изречение първо се
изменя така: „Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания се погасяват
с изтичане на тригодишна давност, считано
от 1 януари на годината, следваща годината
за която се отнасят.“
25. В чл. 127:
а) в ал. 1 думите „при условията и по реда
на част първа“ се заменят с „във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“;
б) в ал. 2 след думите „категория труд“ се
добавя „които са осигурени във фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване“ и се
поставя запетая.
26. В чл. 157, ал. 5 думата „Самоосигурените“ се заменя със „Самоосигуряващите се“.
27. В чл. 349 ал. 1 се изменя така:
„(1) За нарушения на разпоредбите на част
първа от този кодекс, на нормативните актове
по прилагането му или за неизпълнение на задължителни предписания на контролен орган
виновните лица се наказват с глоба от 100 до
2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични
търговци, се налага и имуществена санкция
от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай.“
28. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:
„11. „Пенсия за осигурителен стаж и възраст“
по глава четвърта „а“ е пенсия по чл. 68, чл. 69,
чл. 69а и § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби.“
29. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително,
лицата, които са работили 10 години при
условията на първа категория труд или 15
години при условията на втора категория
труд могат да се пенсионират, ако имат сбор
от осигурителен стаж и възраст 94 за жените
и 100 за мъжете и са:
1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г.
47 години за жените и 52 години за мъжете
при първа категория труд или 52 години за
жените и 57 години за мъжете при втора
категория труд;
2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1
се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с 4 месеца за жените и
мъжете до достигане на 48-годишна възраст
за жените и 53-годишна възраст за мъжете
при първа категория труд и 53 години за
жените и 58 години за мъжете при втора
категория труд.“;
б) в § 5:
аа) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1“ се заменят
с „чл. 68, ал. 1 и 2“;
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бб) алинея 4 се изменя така:
„(4) На учителите, които имат изискуемия
по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се
пенсионират след навършване на възрастта
по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен
размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно
от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3.
След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1
и 2 или навършване на възрастта по чл. 68,
ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд
„Пенсии“.“;
в) в § 22о в текста преди т. 1 думите „до
31 декември 2011 г.“ се заменят с „до 31 декември 2012 г.“.
30. Параграф 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60
от 2011 г.) се отменя.
§ 7. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г. и бр. 9
от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 71, ал. 2:
а) в т. 1 числото „3,4“ се заменя с „2,1“;
б) в т. 2 числото „2,2“ се заменя с „1,4“.
2. В чл. 73, ал. 2:
а) в т. 1 числото „2,6“ се заменя с „1,6“;
б) в т. 2 числото „1,5“ се заменя с „1,1“.
3. В чл. 117, ал. 1 думите „толкова брутни
месечни възнаграждения, колкото прослужени
години имат“ се заменят със „75 на сто от
брутното месечно възнаграждение за всяка
прослужена година“ и числото „20“ се заменя
с „15 брутни месечни възнаграждения“.
§ 8. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г.,
бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58
и 77 от 2010 г.; бр. 91 от 2010 г. – Решение
№ 12 на Конституционния съд от 2010 г.;
изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1 и 18 от 2011 г.) в
чл. 106, ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Изречение първо се изменя така: „В
случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител
има право на обезщетение в размер 50 на сто
от месечната му брутна заплата, определена
към момента на прекратяване на служебното
правоотношение, за всяка прослужена година
като държавен служител, но не повече от 10
месечни брутни заплати.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

2. Създава се изречение пето: „Обезщетението не се дължи, когато държавният служител
е получил обезщетение поради придобиване
право на пенсия на основание на специален
закон.“
§ 9. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23 и 48 от
2011 г.) в чл. 160, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „50 години“ се заменят с
„52 години“.
2. В т. 3 думите „51 години“ се заменят с
„54 години“.
3. В т. 4 думите „52 години“ се заменят с
„54 години“.
4. В т. 5 думите „55 години“ се заменят с
„56 години“.
5. В т. 6 думите „57 години“ се заменят с
„58 години“.
6. В т. 9 думите „60 години“ се заменят с
„62 години“.
§ 10. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54,
74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107
и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от
2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г.,
бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. – Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм.,
бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37,
71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101
от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98
и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) в § 19к
от преходните и заключителните разпоредби
думите „31 декември 2011 г.“ се заменят с „31
декември 2012 г.“.
§ 11. Паричните обезщетения за временна
неработоспособност, бременност и раждане,
за безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2011 г.,
продължават да се изплащат в определения им
досегашен размер до изтичането на срока им.
§ 12. Изпълнението на закона се възлага
на Националния осигурителен институт.
§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари
2012 г. с изключение на § 8, т. 2, която влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2011 г. и на 16 декември
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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С Т Р. 9

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии – 2012 г.
ПоИконоИконореден
мичемически
носки дей- дейности
мер
ности
(код по
(ном.
НКИД )
А31)

Наименование
на икономическа
дейност

Ръководители

Специалисти

Техници
и приложни
специалисти

Помощен
административен
персонал

ПерсоКвали- Квалифи- Машинни
Пронал,
фицирацирани
оператори фесии,
зает с
ни раработи монта- неизисуслуга
ботници
ници и
жници
кващи
за насе- в селскосродни
специлението, то, горна тях
ална
търгоското,
занаяткваливията
ловното
чии
фикаи охра- и рибноция
ната
то стопанство

1

2

3

4

5

6

7

8

9

730

522

461

448

376

396

450

526

304

418

351

387

429

478

296

550

370

370

515

575

370

450

390

270

626

568

418

390

390

270

539

495

390

418

361

270

577

498

374

444

385

385

270

531

489

385

484

440

381

381

270

526

484

381

627

494

449

389

389

270

537

494

389

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

784

651

563

414

385

270

517

517

385

08.12

Добив на глина и
каолин

792

657

568

418

388

270

522

522

388

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали
и суровини; Спомагателни дейности в
добива

627

494

449

389

389

270

537

494

389

13

C

1 0 .1 б е з Производство и пре10.12, 10.2 р а б о т к а н а м е с о;
производство на
месни продукти, без
готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други
водни животни, без
готови ястия

850

600

500

415

340

270

400

410

335

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от
домашни птици

950

750

650

450

350

400

400

550

350

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без
готови ястия

800

620

510

430

320

270

355

410

310

16

C

10.4

Производство на
рас т и т ел н и и ж иво т и нск и масла и
мазнини

905

815

590

480

440

275

440

440

340

17

C

10.5

Производство на
мл яко и млечни
продукти

961

631

511

351

341

270

351

401

312

18

C

10.6

Производство на
мелни чарск и п родукти, нишесте и нишестени продукти

1020

910

780

425

340

340

495

615

345

1

А

01, 03 без Р а с т е н и е в ъ д с т в о ,
1.49
ж иво т новъдст во и
лов, спомагателни
дейности; Рибно стопанство

2

А

02

Горско стопанство

684

487

431

3

А

1.49

Отглеждане на друг и ж и во т н и (п че ларство)

1100

860

790

4

В

05

Добив на въглища

806

660

626

5

В

06

До б и в н а н е ф т и
природен газ

748

600

584

6

В

07

Добив на метални
руди

792

658

582

7

В

08.11

Добив на строителни материали

621

489

8

В

08.11

До би в н а декорат и вн и ск а л н и материали

615

9

В

08.11

Добив на варовик,
су ров гипс, креда,
доломит и шисти

10

В

08.12

11

В

12

С Т Р.
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БРОЙ 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

C

10.7 и 10.8 П р о и з в о д с т в о н а
без 10.81 х ле бн и и т е с т ен и
и 10.82
изделия; Производство на други хранителни продукти

800

550

550

420

350

340

440

490

395

20

C

10.81
10.82

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

1000

800

750

510

350

270

490

550

330

21

C

10.9

Производство на
готови храни за
животни

950

850

720

550

345

300

560

550

350

22

C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производство на
напитки

748

582

499

307

307

270

307

394

307

23

C

11.05 и
11.06

Производство на
пиво и малц

780

670

581

433

407

270

475

454

412

24

C

11.07

Производство на
б е з а л к охо л н и н а пи т к и, минера лни
и други бутилирани
води

900

760

690

485

335

270

450

465

330

25

C

12

Производство на
тютюневи изделия

890

867

608

479

391

270

412

479

321

26

C

13

Производство на
текстил и изделия от
текстил, без облекло

850

580

555

445

330

300

365

360

330

27

C

14 без 14.3 П р о и з в о д с т в о н а
облекло

700

520

500

380

320

300

345

335

330

28

C

14.3

Производство на
д ру г и т рикота ж ни
изделия

770

550

500

440

335

290

345

345

335

29

C

15

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

780

530

515

425

315

290

330

320

290

30

C

16

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

500

390

360

290

270

270

280

280

270

31

C

17

Производство на
харти я, картон и
изделия от хартия
и картон

740

540

480

340

280

270

410

340

280

32

C, J

18, 58 и 59 Печатна дейност и
възпроизвеждане на
записани носители;
Издателска дейност;
Производство на
филми и телевизион н и п р ед а в а н и я ,
зву коза п исва не и
издаване на музика

434

391

369

321

321

270

348

321

321

33

C

19

Производство на
кокс и рафинирани
нефтопродукти

1518

1128

890

651

760

270

825

833

479

34

C

20

Производство на
химични продукти

749

585

428

343

315

270

421

407

315

35

C

21

Производство на лекарствени вещества
и продукти

749

585

428

343

315

270

421

407

315

36

C

22

Производство на
изделия от кау чук
и пластмаси

529

371

350

328

315

270

371

328

315

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални
суровини

624

491

446

387

349

270

491

450

354

38

C

24 без
24.5

Производство на основни метали

730

500

470

330

290

270

450

450

310

39

C

24.5

Леене на метали

710

480

460

310

270

270

390

420

270
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

C

25 без 25.4 П р о и з в о д с т в о н а
мета лни издели я,
без машини и оборудване

600

420

400

300

270

270

360

360

270

41

C

26

Производство на
компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти

660

550

465

330

270

270

430

420

270

42

C

27

Производство на
елект рическ и съоръжения

650

540

460

330

270

270

420

410

270

43

C

28 без
28.11;
25.4

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

740

490

440

320

270

270

440

430

270

44

C

28.11

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

820

550

550

440

270

270

480

480

270

45

C

29, 30

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

800

550

500

320

270

270

520

420

270

46

C

31

Производство на
мебели

490

390

325

280

270

270

280

280

270

47

C

32 без
32.5, 33

Производство,
нек ласифицирано
дру гаде; Ремонт и
инсталиране на машини и оборудване

608

412

391

321

321

270

332

348

321

48

C

32.5

Производство на
мед и ц и нск и и з ъболекарски инструмен т и и с р едс т в а
(Дейности в зъботехнически лаборатории)

784

543

345

272

270

270

270

270

272

49

D

35.1

Производство, пренос и разп ределение на електрическа
енергия

890

710

665

380

335

270

560

520

335

50

D

35.2; 49.5

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

1258

867

825

500

434

270

603

664

434

51

D

35.3

Производство и
р а з п р ед е л е н и е н а
топлинна енергия

800

605

570

360

335

270

430

480

335

52

Е

36, 37

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

633

576

518

374

345

288

432

374

316

53

E

38 без
38.12 и
38.22; 39

С ъ би ра не и о б е з вреждане на отпадъци; рециклиране на
материали; Възстановяване и други услуги по управление
на отпадъци

716

434

421

321

321

270

381

348

321

54

E

38.12 и
38.22

Събиране на опасни
отпадъци; Обработване и обезвреждане
на опасни отпадъци

900

740

670

525

500

270

560

525

510

55

F

41, 42 без С т р о и т е л с т в о н а
42.11 и
сг ра д и; С т рои т ел42.22, 43 с т во н а с ъ ор ъ же н и я; С пец и а л и зирани строителни
дейности

700

580

550

350

280

330

530

530

310

С Т Р.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

56

F

42.11

Строителство на автомагист ра ли, пътища и самолетни
писти

800

630

575

400

290

330

575

575

310

57

F

42.22

Строителство на
преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

600

500

470

330

315

270

350

400

315

58

G

45, 46, 47
без 46.46,
47.73,
47.74

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

900

800

700

500

450

380

480

490

390

59

G

46.46,
47.73,
47.74

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

794

504

421

332

321

270

321

393

332

60

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Турис т и ческ а а г ен т ска и операторска
дейност; други дейнос т и, свърза н и с
пътувания и резервации

860

780

590

470

430

270

510

510

380

61

H

49.1, 49.2

Пътническ и железопътен транспорт,
междуселищен; Товарен железопътен
транспорт

780

692

568

364

364

292

400

473

364

62

H

49.3, 49.4

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

692

560

496

331

331

292

414

414

331

63

H

50

Воден транспорт

829

757

647

411

364

292

419

466

364

64

H

51

Въздушен транспорт

863

792

647

402

411

292

419

466

364

65

H

52

Складиране на товари и спомагателни
дейност и в т ранспорта

834

782

629

384

384

292

444

384

384

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

435

420

370

325

310

270

335

325

300

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

803

703

603

462

462

270

504

504

401

68

K

64, 65, 66

ФИ Н А НС ОВ И И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1367

867

651

479

348

270

391

500

321

69

J, L, M, 62,
N
69,
73,
78,

Дейности в областта на информац ионните технологии;
Информационни
у с л у г и ; О П Е РА Ц И И С Н Е Д ВИ Ж И М И И МО Т И ;
П РОФЕС ИОН А ЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВА Н И Я; А Д М ИНИСТРАТИВНИ И
СПОМ А ГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

867

564

455

321

321

270

348

369

321

70

N

Дейности по охрана
и разследване

676

473

392

298

298

270

325

325

298

80

63,
70,
74,
81,

68,
71,
77,
82
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

71

M

72

Н ау ч н о и з с л ед о в ателска и развойна
дейност

580

416

371

348

321

270

323

323

321

72

O

84

Д ЪРЖ А ВНО У ПРАВЛЕНИЕ

428

321

321

321

321

270

321

321

321

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

590

496

416

321

321

270

321

321

321

74

Q

86 без
86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕ ОП А ЗВ А Н Е И
СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска
с ес т ра, а к у шерк а,
рехабилитатор и
лаборант, вк лючит е л но г л а вн и т е и
старшите); Ветеринарномедиц инска
дейност

857

575

345

314

272

314

314

345

270

75

Q

86.1

Дейност на болници (без началникклиника/отделение,
медицинска сестра,
ак у шерка, рехабилитатор и лаборант,
включително главните и старшите)

1150

815

564

418

355

376

418

418

334

76

Q

87, 88

Мед и ко - с о ц и а л н и
грижи с настаняване; Социална работа
без настаняване

328

321

321

321

321

270

321

321

321

77

R

90, 91, 92, КУЛТУРА, СПОРТ
93
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

567

391

321

321

321

270

341

321

321

78

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компют ърна тех ника, на
лични и домакински
вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАК И НС Т В А К АТ О
РАБОТОДАТЕЛИ

446

364

321

307

307

270

364

321

307

79

S, U

94, 99

Дейности на организации с нестопанска
цел (без длъж ностите в Българската
православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби

771

542

401

321

321

270

371

332

321

80

S,U

9312

Дейност на професионални организации

0

789

508

0

0

0

0

0

0

Централен кооперативен съюз

550

500

440

365

350

330

355

375

290

81
82

Q

86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И СОЦИ А ЛН А
РА БОТА (са мо за
медицинска сестра,
ак у шерка, рехабилитатор и лаборант)

523

460

345

0

0

0

0

0

0

83

Q

86.1

Дейност на болници
(само за началникклиника/отделение)

836

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Q

86.1

Дейност на болници
(само за медицинска
с ес т ра, а к у шерк а,
рехабилитатор и лаборант)

606

564

564

0

0

0

0

0

0

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации
(само за длъжностите в Българската православна
църква)

0

321

0

0

0

0

0

0

0

С Т Р.
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Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на
трудовия договор работят при непълно работно време
или непълен месец, се определя пропорционално
на законоустановеното работно време, съответно на
пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания, съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания,
се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети
лица по трудови правоотношения. Определянето
на групата професии се извършва по структурата
на Националната к ласификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед
№РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда
и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече
икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са
заети най-голям брой лица, работещи по трудово
правоотношение. В този случай при определянето є
не се вземат предвид работниците и служителите,
които са общофункционално свързани с всички
дейности на осигурителя. При равен брой работещи
по трудови правоотношения в отделните дейности
основната икономическа дейност на осигурителя
се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните
предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

1

2

3

20

Производство на химични
продукти

1,1

22

Производство на изделия от
каучук и пластмаси

1,1

24

Производство на основни
метали

1,1

30

Производство на превозни
средства, без автомобили

1,1

33

Ремонт и инсталиране на
машини и оборудване

1,1

35

Производст во и разп ределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива

1,1

42

Ст роителство на съоръжения

1,1

50

Воден транспорт

1,1

17

Производство на хартия,
картон и изделия от хартия
и картон

0,9

19

Производство на кокс и
рафинирани нефтопродукти

0,9

23

Производство на изделия
от други неметални минерални суровини

0,9

25

Производство на метални
издел и я, без ма ш и н и и
оборудване

0,9

28

0,9

Приложение № 2
към чл. 13

Производство на машини
и оборудване, с общо и
специално предназначение

36

Събиране, пречистване и
доставяне на води

0,9

Диференцирани осигурителни вноски за фонд
„ТЗПБ“ 2012

38

Събиране и обезвреждане
на отпадъци; рециклиране
на материали

0,9

41

Строителство на сгради

0,9

43

Специализирани строителни дейности

0,9

49

Сухопътен транспорт

0,9

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

Код
КИД
2008
1

Наименование на икономическа дейност
КИД2008
2

Осигурителна
вноска
(%)
3

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

02

Горско стопанство

0,7

09

Спомагателни дейности в
добива

1,1

10

Производство на хранителни продукти

0,7

13

Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло

1,1

11

Производство на напитки

0,7

12

0,7

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

1,1

Производство на тютюневи
изделия

18

Печат на дейност и въ зпроизвеждане на записани
носители

0,7

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,7

16

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

1

2

3

1

2

3

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

68

Опера ц и и с нед ви ж и м и
имоти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,7

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

0,5

31

Производство на мебели

0,7

72

0,5

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

Научноизследователска и
развойна дейност

75

0,5

39

Въ зстановяване и д ру г и
услуги по управление на
отпадъци

0,7

Ве т ери нарномед и ц и нск а
дейност

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

51

Въздушен транспорт

0,7

80

0,5

52

Складиране на товари и
спомагателни дейности в
транспорта

0,7

Дейности по охрана и разследване

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

0,5

53

Пощенски и куриерски дейности

0,7

Медико-социални грижи с
настаняване

88

0,5

61

Далекосъобщения

0,7

Социална работа без настаняване

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности
в областта на управлението

0,7

90

Артистична и творческа
дейност

0,5

93

0,5

74

Други професионални дейности

0,7

Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и
отдих

77

Даване под наем и оперативен лизинг

0,7

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

79

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

0,7

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване

0,7

А д м и н ис т р ат и вн и о фис
дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,7

84

Държавно управление

0,7

96

Други персонални услуги

0,7

06

Добив на нефт и природен
газ

0,5

15

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

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти

0,5

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,5

46

Търговия на едро, без търгови ята с автомобили и
мотоциклети

0,5

58

Издателска дейност

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

81
82

14

Производство на облекло

0,4

45

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

0,4

47

Търговия на дребно, без
търговията с автомобили
и мотоциклети

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

59

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

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови
услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно
осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

С пома гат ел н и дей нос т и
във финансовите услуги и
застраховането

0,4

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 100

1

2

3

1

69

Юридически и счетоводни
дейности

0,4

– Здравноосигурителни вноски от
работодатели

77,2

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

33,8

85

Образование

0,4

– Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

91

Други дейности в областта
на културата

0,4

Издръжка

32,9

92

Организиране на хазартни
игри

0,4

94

Дейности на организации
с нестопанска цел

0,4

97

Дейности на домакинства
като работодатели на домашен персонал

0,4

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

0,4

98

ПЛАН-СМЕТКА
на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2012 г.
П О К А З А Т Е Л И

С У М А
(хил. лева)

1

2
9 700,0

Вноски от работодатели за работници и служители

0,0

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

0,0

Приходи и доходи от собственост

9 500,0

– приходи от лихви

9 500,0

Глоби, санкции и наказателни лихви

200,0

– глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви

200,0

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ

– учебни и научноизследователски
разходи и книги за библиотеките

1,0

– разходи за външни услуги

2,4

– командировки в страната

4,5

– представителни разходи

5,5

– канцеларски материали

1,5

– други финансови услуги

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 3

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ

2

18,0

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 553,0

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

1 553,0

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ
РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (І. – ІІ. + ІІІ.)

7 770,4

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни
предприятия – нето (+/-)

-7 770,4
-15 419,7

Депозити и средства по сметки –
нето (+/-)

7 649,3

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

26 915,5

Депозити и сметки в края на периода
(-) (§ 96-07 – 96-09)

-19 266,2

13300

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

1 929,6

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

25,3

– Заплати и възнагра ж дени я за
персонала, нает по трудови правоотношения

25,3

Други възнаграждения и плащания
за персонала

29,2

– Възнаграждения и плащания за
персонала по извънтрудови правоотношения

29,2

Осигурителни вноски от работодатели

289,2

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

178,2

УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.р. генерал-майор Ангел
Иванов Марин – вицепрезидент на Република България, с орден „Стара планина“ първа
степен с мечове за изключително големите
му заслуги към Република България.
Издаден в София на 9 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените
продукти, условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на
Комисията по цени и реимбурсиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата
и критериите за включване, промени и/или
изк лючване на лекарствени прод у к ти от
Позитивния лекарствен списък и условията
и реда за работа на Комисията по цени и
реимбурсиране.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с Постановление № 295 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2007 г.; изм.,
бр. 102 от 2010 г.).
2. Наредбата за условията, правилата и
критериите за включване, промени и/или
изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и
реда за работа на Комисията по Позитивния
лекарствен списък, приета с Постановление
№ 311 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 и 41
от 2009 г. и бр. 28 и 102 от 2010 г.).
3. Наредбата за условията и реда за работа
на Комисията по цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 270 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 100
от 2007 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/
или изключване на лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък и условията
и реда за работа на Комисията по цени и
реимбурсиране
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и правилата за регулиране на
цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и
заплащани с публични средства;
2. условията и редът за регулиране на
пределните цени на лекарствените продукти,
които не са включени в Позитивния лекарствен списък, но са с едно и също активно
вещество по международно непатентно наименование (INN), което е включено в списъка,
с изключение на продуктите по чл. 262, ал. 5,
т. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ЗЛПХМ), при продажбата им на дребно;
3. условията и редът за регистриране на
цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, извън тези по
т. 2, и на лекарствените продукти, които се
отпускат без лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от ПЛС;
5. условията и редът за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични
ръководства, включващи критерии за оценка
на ефикасността на прилаганата терапия,
както и препоръки за алгоритми за лечение
с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински
научни дружества и експертни съвети;
6. условията и редът за работа на Комисията по цени и реимбурсиране, наричана
по-нататък „Комисията“.
Чл. 2. (1) Цена на лекарствен продукт,
включван в ПЛС и заплащан с публични средства, е цената в български левове, утвърдена
от Комисията.
(2) Цената по ал. 1 е и пределна цена на
лекарствените продукти при продажбата им
на дребно.
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(3) Пределна цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание, който не
е включен в ПЛС, но е с едно и също активно вещество по международно непатентно
наименование, което е включено в списъка,
с изключение на продуктите по чл. 262, ал. 5,
т. 2 ЗЛПХМ, е цената в български левове,
утвърдена от Комисията, която е максимално
допустима при продажбата му на дребно.
(4) Цена на лекарствен продукт, отпускан
по лекарско предписание, извън лекарствените
продукти по ал. 3, и на лекарствен продукт
без лекарско предписание е максималната
продажна цена на дребно в български левове,
заявена от притежателя на разрешението за
употреба и регистрирана от Комисията.
(5) За лекарствените продукти, за които
е получено разрешение за паралелен внос,
се утвърждава/регистрира цена по реда на
наредбата.
Чл. 3. Когато в разрешението за употреба
на лекарствен продукт по чл. 1, т. 2 е посочен
режим на предписване „по лекарско предписание и без лекарско предписание“, цената
на лекарствения продукт се образува по реда
на глава трета.
Чл. 4. Лекарствен продукт може да се продава на територията на страната само след
влизането в сила на решението на Комисията
за утвърждаване на цена/пределна цена или
регистриране на цена.
Чл. 5. (1) Търговецът на дребно продава
лекарствен продукт на цена, не по-висока от
утвърдената цена по чл. 2, ал. 1, пределната
цена по чл. 2, ал. 3 или от регистрираната
цена по чл. 2, ал. 4.
(2) Всеки търговец на дребно е длъжен да
посочи продажната цена върху опаковката
на лекарствения продукт на обозначено от
производителя място.
(3) Включваните цени на лекарствените продукти в стойността на оказаната от
лечебните заведения медицинска помощ не
могат да бъдат по-високи от цената, на която
лечебното заведение е закупило лекарствения
продукт от търговеца на едро.
(4) За лекарствените продукти, включени
в ПЛС по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ с ниво
на заплащане 100 на сто, не се начислява
надценка за търговец на дребно при отпускането им в аптека.
Чл. 6. (1) В Позитивния лекарствен списък
се включват разрешени за употреба по реда
на ЗЛПХМ лекарствени продукти, класифицирани по фармакологични групи съгласно
кода по анатомо-терапевтично-химичната
класификация (АТС).
(2) Позитивният лекарствен списък се състои от четири приложения и включва:
1. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на заболявания, които се заплащат
по реда на Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО);
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2. лекарствени продукти, заплащани от
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от
Закона за лечебните заведения и от бюджета
на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за
лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени
за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на
ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8
от Закона за здравето, както и ваксини за
задължителни имунизации и реимунизации,
ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми,
имуноглобулини, определени с наредбата по
чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето;
4. пределна цена на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 2 по елементи.
(3) В приложенията на ПЛС по ал. 2, т. 1,
2 и 3 се посочват: АТС код, международно
непатентно наименование, наименование на
лекарствения продукт, лекарствената форма
и количеството на активното лекарствено вещество, окончателна опаковка, притежател на
разрешението за употреба, дефинирана дневна
доза (ДДД) или терапевтичен курс, цената по
чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ, референтна стойност за
ДДД/терапевтичен курс, стойност за опаковка,
изчислена на базата на референтна стойност
за ДДД/терапевтичен курс, ниво на заплащане на лекарствения продукт, заболявания по
международен код на заболяванията (МКБ),
информация за ограниченията в начина на
предписване при различни индикации и допълнителна информация.
(4) За лекарствени продукти, за които няма
определена ДДД, се определя терапевтичен
курс и съответната референтна стойност.
Чл. 7. (1) Комисията поддържа публичен
регистър на цените на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 3 и 4.
(2) Комисията поддържа и актуализира
ПЛС.
(3) Регистрите по ал. 1 и ПЛС се обявяват
на интернет страницата на Комисията в сайта
на Министерството на здравеопазването.
(4) Комиси ята п ублик у ва на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването утвърдените по реда на глава
седма фармако-терапевтични ръководства,
препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти и критерии за оценка на
ефективността на терапията.
Г л а в а

в т о р а

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВЕН
ПРОДУКТ, ВКЛЮЧВАН В ПОЗИТИВНИЯ
ЛЕК АРСТВЕН СПИСЪК И ЗАПЛАЩАН С
ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА
Чл. 8. (1) Цената на лекарствен продукт,
включван в ПЛС и заплащан с публични
средства, се образува от следните елементи:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

1. цена на производител, която не може
да бъде по-висока от левовата равностойност
на най-ниската цена за същия лекарствен
продукт, заплащан от обществените здравноосигурителни фондове на страните, посочени
в справката по чл. 31, ал. 2;
2. надценка за търговец на едро в размер
9, 8 и 6 на сто от заявената по т. 1 цена съобразно критерия, определен в чл. 9;
3. надценка за търговец на дребно в размер
22, 20 или 18 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 9.
(2) Цената на лекарствен продукт, включван
в ПЛС, се изчислява като сбор от елементите
по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената
стойност.
(3) Когато няма цена на производител в
страните, посочени в чл. 31, ал. 2, цената на
производител не може да бъде по-висока от
най-ниската цена за същия лекарствен продукт, заплащан от обществените здравноосигурителни фондове на Белгия, Чехия, Полша,
Латвия и Унгария.
(4) Когато за лекарствен продукт не може
да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в страните, посочени
в чл. 31, ал. 2, и в страните по ал. 3, цената
на производител не може да бъде по-висока
от най-ниската цена на производител/производители, вписан/вписани в разрешението за
употреба/решението на Европейската комисия,
издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 136 от 30 април 2004 г.), на лекарствен продукт в същата лекарствена и дозова форма и в
окончателна опаковка, най-близка до заявената,
заплащан от обществените здравноосигурителни фондове на страните по чл. 31, ал. 2.
Чл. 9. (1) В случай че заявената цена на
производител е до 10,00 лв., размерът на надценките за търговец на едро и за търговец на
дребно, които се добавят към нея, е съответно
9 и 22 на сто.
(2) В случай че заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв.,
размерът на надценките за търговец на едро и
за търговец на дребно, които се добавят към
нея, са съответно 8 и 20 на сто.
(3) В случай че заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надценките
за търговец на едро и за търговец на дребно,
които се добавят към нея, са съответно 6 на
сто, но не повече от 15 лв., и 18 на сто, но не
повече от 30 лв.
Г л а в а
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в списъка, с изключение на продуктите по
чл. 262, ал. 5, т. 2 ЗЛПХМ, се образува от
следните елементи:
1. цена на производител, която не може да
бъде по-висока от левовата равностойност на
най-ниската цена на производител за същия
лекарствен продукт в страните, посочени в
справката по чл. 14, ал. 1, т. 5;
2. надценка за търговец на едро в размер
9, 8 или 6 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 11;
3. надценка за търговец на дребно в размер
22, 20 или 18 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 11.
(2) Пределната цена на лекарствен продукт
се изчислява като сбор от елементите по ал. 1,
т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената стойност.
(3) Когато няма цена на производител в
страните, посочени в чл. 14, ал. 1, т. 5, цената
на производител не може да бъде по-висока
от най-ниската цена в Белгия, Чехия, Полша,
Латвия и Унгария.
Чл. 11. (1) В случай че заявената цена
на производител е до 10,00 лв., размерът на
надценките към нея за търговец на едро и за
търговец на дребно е съответно 9 и 22 на сто.
(2) В случай че заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв.,
размерът на надценките към нея за търговец
на едро и за търговец на дребно е съответно
8 и 20 на сто.
(3) В случай че заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надценките
към нея за търговец на едро и за търговец
на дребно е съответно 6 на сто, но не повече
от 15 лв., и 18 на сто, но не повече от 30 лв.
Чл. 12. (1) При приготвяне на лекарствен
продукт по магистрална и фармакопейна рецептура в аптека не се начислява надценка
върху стойността на вложените лекарствени
вещества, помощните вещества и опаковката.
(2) Цените на лекарствените продукти,
приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура в аптека, се определят с акт на
ръководителя на аптеката, който се обявява
на видно място в здравното заведение.
(3) В цената по ал. 2 на всеки лекарствен
продукт по магистрална и фармакопейна рецептура се включва и сума в размер 2,50 лв. за
оказаната от търговеца на дребно фармацевтична
услуга по отпускане на лекарствения продукт.
Г л а в а
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ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА НА
ЛЕК АРСТВЕН ПРОДУКТ, ОТПУСК АН ПО
ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 3

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЛЕК АРСТВЕНИТЕ
ПРОДУКТИ, ОТПУСК АНИ ПО ЛЕК АРСКО
ПРЕДПИСАНИЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 3

Чл. 10. (1) Пределната цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание,
който не е включен в ПЛС, но е с едно и
също активно вещество по международно
непатентно наименование, което е включено

Чл. 13. (1) За образуване на пределна цена по
чл. 2, ал. 3 притежателят на разрешението за
употреба или упълномощен негов представител
подава до Комисията заявление за образуване
на пределна цена съгласно приложение № 1.
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(2) В заявлението по ал. 1 се посочва цената
по елементи съобразно правилата, посочени
в чл. 10.
Чл. 14. (1) Към заявлението по чл. 13, ал. 1
се прилагат:
1. копие от разрешение за употреба на
лекарствения продукт съгласно изискванията
на ЗЛПХМ, когато разрешението за употреба е издадено по реда на Регламент (ЕО)
№ 726/2004 на Европейския парламент и на
Съвета (OВ, L 136/30.04.2004 г.), Приложение
I „Кратка характеристика на продукта“, Приложение II „Притежател на разрешението за
производство, отговорен за освобождаване
на партиди. Условия на разрешението за употреба“ и Приложение III „Означения върху
опаковката и листовката“ към разрешението
се представят на електронен носител;
2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
чл. 13, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от
представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното не е
издадено в Република България, за същото се
представя превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи;
4. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 3;
5. декларация-справка по образец съгласно
приложение № 2 относно цената на производител на лекарствения продукт в съответната
валута и в евро – в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия
и Испания;
6. документ за платена държавна такса за
всеки отделен лекарствен продукт за утвърждаване на пределна цена по чл. 2, ал. 3.
(2) Цените на производител в декларацията-справка по ал. 1, т. 5 трябва да са към
дата не по-ранна от един месец от датата на
подаване на заявлението по чл. 13, ал. 1.
(3) Разрешението по ал. 1, т. 1, както и
приложения I, II и III към него се представят
и в превод на български език.
(4) За лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос при наличие на същия
лекарствен продукт с утвърдена от Комисията
пределна цена, се прилага същата цена след
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изрично писмено заявление по приложение
№ 1 от притежателя на разрешението за паралелен внос. Към заявлението се прилагат
разрешението за паралелен внос и документ
за платена държавна такса.
Чл. 15. (1) В 30-дневен срок от датата на
подаване на заявлението Комисията разглежда
заявлението и приложените към него документи и взема решение, с което утвърждава
или отказва да утвърди пределна цена на
лекарствените продукти по чл. 2, ал. 3.
(2) В случай че подаденото заявление за
образуване на пределна цена на лекарствен
продукт не отговаря на изискванията на чл. 14,
Комисията има право да изиска от заявителя
отстраняване на непълнотите и недостатъците
в документацията, както и допълнителна информация. В този случай срокът по чл. 261а,
ал. 1, т. 3, съответно по т. 5 ЗЛПХМ, спира
да тече до датата на отстраняване на непълнотите и недостатъците в документацията.
(3) В случай че в срок до 30 дни от датата на уведомяването по ал. 2 заявителят не
отстрани констатираните от Комисията непълноти или недостатъци или не представи
допълнителна информация, процедурата по
утвърждаване на пределна цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание,
се прекратява.
(4) Комисията уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 3.
Чл. 16. (1) Решението на Комисията за утвърждаване на пределна цена на лекарствения
продукт съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование
на лекарствения продукт;
3. регистрационен номер, вписан в разрешението за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба и на производителя/производителите
на лекарствения продукт;
7. утвърдена пределна цена на лекарствения
продукт по елементи съгласно чл. 10, ал. 2.
(2) Отказът на Комиси ята да у твърди
пределна цена на лекарствения продукт се
мотивира.
(3) Решението на Комисията за утвърж даване на пределна цена на лекарствен
продукт, както и отказът по ал. 2 подлежат
на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. Комисията обявява решенията си
в регистъра по чл. 21 в 7-дневен срок от влизането им в сила.
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Чл. 18. (1) Притежателят на разрешението за употреба или у пълномощен негов
представител може да за яви мотивирани
промени в утвърдената пределна цена на
лекарствен продукт по чл. 2, ал. 3 не порано от 12 месеца след у твърж даване на
последната пределна цена на лекарствен
продукт. Промяната се извършва по реда
на чл. 13 – 15, като се прилагат само относимите към промяната документи.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася
за случаите, в които притежателят на разрешението за употреба подаде заявление за
намаляване на утвърдената пределна цена
на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 3.
(3) Не може да се заяви увеличение на
пределна цена на лекарствен продукт по чл. 2,
ал. 3 с по-голям процент от статистически
отчетената инфлация за периода на действие
от последната образувана пределна цена.
(4) При промяна на вписаните в регистъра
по чл. 21 обстоятелства притежателят на
разрешението за употреба или упълномощен
негов представител представя заявление до
Комиси ята, като ог раничението по а л. 1
не се прилага. Промяната се извършва по
реда на чл. 14 и 15, като се прилагат само
относимите към промяната документи.
(5) Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител
е длъжен в двудневен срок от получаване
на решението на Комисията за промяна на
пределна цена на лекарствен проду кт да
уведоми по подходящ начин търговците на
едро и търговците на дребно с лекарствени
продукти, освен в случаите на обжалване
на решението.
Чл. 19. (1) За заличаване на пределна цена
на лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание, притежателят на разрешението
за употреба на съответния лекарствен продукт или упълномощен негов представител
подава заявление до Комисията.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди подаване
на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава
от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното не
е издадено в Република България, за същото се представя превод на български език,
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извършен от преводач, който има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи;
3. доказателства относно представителната власт на лицето, подписало пълномощното по т. 2.
(3) При п р ек рат я ва не, о т нема не и л и
изтичане, без да бъде подновено разрешението за употреба на лекарствен продукт,
пределната му цена се заличава служебно
от Комисията.
(4) При условията на чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ
лекарствен продукт по ал. 3 може да бъде
продаван за срок, не по-дълъг от една година, на пределната цена, утвърдена преди
заличаването є.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява Комисията по електронен
път в 3-дневен срок от влизането в сила на
акта по ал. 3, съответно от изтичането на
разрешението за употреба.
Чл. 20. В рамките на утвърдената пределна
цена на разрешените за употреба лекарствени
продукти по чл. 2, ал. 3 ценообразуването на
търговеца на едро и на търговеца на дребно
се осъществява, както следва:
1. търговецът на дребно извършва продажба по цена, не по-висока от утвърдената
пределна цена;
2. т ърговецът на едро продава лекарствени продукти по договорена цена, чийто
размер не може да е по-висок от размера
на обявената пределна цена за съответния
лекарствен продукт, намален със стойността на надценката на търговеца на дребно,
определена в решението на Комисията за
утвърждаване на пределна цена.
Чл. 21. Комисията води публичен регистър на пределните цени на лекарствените
прод у к ти по чл. 2, а л. 3, който съдържа
следната информация:
1. пореден номер в регистъра;
2. меж дународно непатентно наименование;
3. регистрационен номер, вписан в разрешението за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението
за употреба;
7. име на производителя на лекарствения
продукт;
8. заявената цена на производителя, въз
основа на която се образува пределната цена;
9. утвърдената пределна цена по елементи,
номера и датата на издаване на решението
за утвърждаване на цена;
10. дата на влизане в сила на решението
на Комисията;
11. допълнителна информация.
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Г л а в а

п е т а

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНА НА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСК АНИ ПО
ЛЕК АРСКО ПРЕДПИСАНИЕ/БЕЗ ЛЕК АРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ПО ЧЛ. 2, АЛ. 4
Чл. 22. (1) За регистриране на цена на
лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание/без лекарско предписание, притежателят на разрешението за употреба или
упълномощен негов представител представя
в Комисията заявление за регистрация по
образец съгласно приложение № 1, в което
се посочва цена на производител във валута/
евро и в български левове, както и максимална продажна цена на лекарствения продукт
в левове с включен данък върху добавената
стойност.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 4 и документ
за платена държавна такса за всеки отделен
лекарствен продукт.
(3) За лекарствен продукт по чл. 2, ал. 4,
получил разрешение за паралелен внос при
наличие на същия лекарствен продукт с регистрирана от Комисията максимална продажна
цена, се прилага същата цена след изрично
писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 от притежателя на разрешението за паралелен внос. Към заявлението се
прилагат разрешението за паралелен внос и
документ за платена държавна такса.
Чл. 23. (1) В 30-дневен срок от представяне на заявлението и документите Комисията
взема решение за регистрация на цена на
лекарствения продукт, отпускан по лекарско
предписание/без лекарско предписание.
(2) Когато подадените заявление и документи не отговарят на изискванията, Комисията
може да изиска от заявителя отстраняване на
непълнотите и недостатъците. В този случай
срокът по чл. 261а, ал. 1, т. 4, съответно по
т. 5 ЗЛПХМ, спира да тече до датата на отстраняването им.
(3) В случай че в срок 30 дни считано от
датата на уведомяването заявителят не отстрани констатираните от Комисията недостатъци
и непълноти, процедурата по регистриране
на цена на лекарствен продукт, отпускан по
лекарско предписание/без лекарско предписание, се прекратява.
(4) Комисията уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 3.
Чл. 24. (1) Решението за регистриране
на цена на лекарствен продукт, отпускан по
лекарско предписание/без лекарско предписание, съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование;
3. регистрационен номер на разрешението
за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
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5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба и на производителя/производителите
на лекарствения продукт;
7. регистрираната максимална продажна
цена.
(2) При промяна на вписаните в регистъра по чл. 26 обстоятелства притежателят на
разрешението за употреба или упълномощен
негов представител представя заявление до
Комисията. Промяната се извършва по реда
на чл. 22 и 23, като се прилагат само относимите към промяната документи.
(3) Комисията обявява решенията по ал. 1
в 7-дневен срок от влизането им в сила в
регистъра по чл. 26.
Чл. 25. (1) Заявления за заличаване на
регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание/без лекарско предписание, се подават до Комисията от
притежателя на разрешението за употреба
на съответния лекарствен продукт или от
упълномощен негов представител.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди подаване
на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава
от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното не
е издадено в Република България, за него се
представя превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи;
3. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 2.
(3) В случай че международното непатентно
наименование, към което принадлежи лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, с регистрирана цена, бъде включено в
ПЛС и в срок до 14 дни от публикуването на
списъка по чл. 52 не бъде подадено заявление
за образуване на пределна цена по чл. 13,
Комисията служебно заличава регистрираната цена.
(4) При прекратяване, отнемане или изтичане, без да бъде подновено, на разрешението за употреба на лекарствен продукт
регистрираната му цена се заличава служебно
от Комисията.
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(5) При условията на чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ
лекарствен продукт по ал. 3 може да бъде
продаван за срок, не по-дълъг от една година, на регистрираната цена, утвърдена преди
заличаването є.
(6) Изпълнителната агенция по лекарствата
(ИАЛ) уведомява Комисията по електронен
път в 3-дневен срок от влизането в сила на
акта по ал. 3, съответно от изтичането на
разрешението за употреба.
Чл. 26. Комисията води публичен регистър
на максималните продажни цени на дребно
на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 4,
който съдържа следната информация:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование;
3. регистрационен номер на разрешението
за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението
за употреба;
7. име на производителя на лекарствения
продукт;
8. регистрираната максимална продажна
цена, номера и датата на издаване на решението за регистрация;
9. дата на влизане в сила на решението на
Комисията;
10. допълнителна информация.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕК АРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 И УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ,
ПРОМЕНИ И/ И ЛИ ИЗК ЛЮЧВА НЕ Н А
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕК АРСТВЕН СПИСЪК
Раздел I
Условия, правила и критерии за включване
на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък
Чл. 27. В Позитивния лекарствен списък
се включват лекарствени продукти, които
отговарят на следните условия:
1. разрешени са за употреба съгласно изискванията на ЗЛПХМ;
2. в кратката характеристика на продукта
са посочени показания за лечение, профилактика или диагностика на заболяванията,
заплащани по реда на чл. 6, ал. 2;
3. международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият
продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща от обществен
здравноосигурителен фонд при същите заболявания или индикации поне в три от следните
държави: Румъния, Чехия, Естония, Гърция,
Унгария, Литва, Португалия и Испания;
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4. лекарствените продукти са в лекарствени
и дозови форми с режим и начин на прилагане, подходящи за лечение на заболяванията,
посочени в чл. 6, ал. 2;
5. направена е оценка по реда на чл. 28.
Ч л. 28. (1) В Пози т и вн и я лек арс т вен
списък се включват лекарствени продукти,
на които е извършена оценка по следните
критерии:
1. на ли чие и ли липса на лекарст вена
алтернатива за лечение на заболяването, за
което е предназначен лекарственият продукт;
2. критерии за ефикасност и терапевтична
ефективност:
а) оценка на терапевтичната полза на лекарствения продукт;
б) уд ъ л жаване п род ъ л ж и телност та на
живота;
в) подобряване качеството на живот;
г) допълнителни терапевтични ползи;
д) намаляване на усложненията от основното заболяване;
е) удобство за пациента;
ж) ефективност на лекарствения продукт,
свързана със специфичната лекарствена форма,
и път на въвеждане;
3. критерии за безопасност на лекарствените продукти:
а) честота на нежеланите реакции;
б) тежест на нежеланите реакции;
в) честота на преустановяване на лечението
поради нежелани реакции;
г) наличие на необходимост от прилагане на допълнителни профилактични или
терапевтични мерки за предотвратяване на
нежелани реакции;
4. фармако-икономически показатели:
а) разходи за терапи я с лекарствени я
продукт;
б) сравнение на разходите за терапия с
наличните алтернативи;
в) съотношение разход-резултат;
г) икономическа оценка на допълнителните ползи;
д) анализ на бюджетното въздействие на
база очакван брой пациенти;
5. лекарственият продукт е за лечение на
заболявания с висок риск за обществото.
(2) За лекарствен продукт, за който е
налице лекарствена алтернатива за лечение
на заболяването, за което е предназначен,
оценката на критериите по ал. 1 се извършва като сравнителен анализ с лекарствената
алтернатива.
(3) Когато един или повече лекарствени продукти със същото международно непатентно
наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, с изключение
на лекарствените продукти по чл. 29 ЗЛПХМ,
вече са включени в съответната част на ПЛС,
не се извършва оценка по ал. 1.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Чл. 29. (1) В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти при
спазване на следните правила:
1. когато отговарят на условията на чл. 27;
2. извършена е оценка въз основа на критериите по чл. 28 съгласно приложение № 3.
(2) Комбинирани лекарствени продукти
се включват в ПЛС, когато комбинацията
осигурява терапевтични предимства и/или
удобство в начина на прилагане при равна или
по-ниска стойност в сравнение с разделното
прилагане на съставките на комбинацията
или при липса на някои от съставките – равна
или по-ниска стойност на средна продължителност на курс лечение, или доказано осигурява значителни терапевтични предимства в
сравнение с разделното прилагане съставките
на комбинацията, или води до намаляване на
лекарствената резистентност при лечение на
инфекции и паразитни болести.
Раздел II
Ред за включване, промяна и/или изключване на лекарствени продукти в Позитивния
лекарствен списък и условия и ред за регулиране на цените на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 1
Чл. 30. (1) За включване, промени и/или
изключване на лекарствен продукт в ПЛС
притежателят на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт или
упълномощен негов представител подава до
Комисията заявление по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Мотивирани писмени предложения до
Комисията за изключване, за промяна на
показанията, за промяна, свързана с реда за
заплащане, за промяна в начина на образуване на референтната стойност или нивото
на заплащане, с които лекарствен продукт по
INN е включен в ПЛС, могат да се правят
от Изпълнителната агенция по лекарствата,
от Националната здравноосигурителна каса
и от Министерството на здравеопазването.
Чл. 31. (1) Със заявлението за включване
на лекарствен продукт в ПЛС притежателят
на разрешението за употреба или упълномощен негов представител заявява и образуване
на цена по чл. 2, ал. 1, като посочва цената
по елементи съобразно правилата, посочени
в чл. 8.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
декларация-справка по образец съгласно приложение № 4 относно цените на производител
в съответната валута и в евро, договорени с
обществените здравноосигурителни фондове
в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия и Испания.
(3) Цените на производител в декларацията
по ал. 2 трябва да са към дата, не по-ранна
от един месец от датата на подаване на заявлението.
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Чл. 32. (1) Към заявлението по чл. 30, ал. 1
се прилагат:
1. копие от разрешение за употреба на
лекарствения продукт, когато разрешението
за употреба е издадено по реда на Регламент
(ЕО) № 726/2004, Приложение I „Кратка характеристика на продукта“, Приложение II
„Притежател на разрешението за производство, отговорен за освобождаване на партиди. Условия на разрешението за употреба“ и
Приложение III „Означения върху опаковката
и листовката“ към разрешението се представят
на електронен носител;
2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
чл. 30, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава
от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното не
е издадено в Република България, за него се
представя превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи;
4. списък на страните, в които международното непатентно наименование, към
което принадлежи лекарственият продукт/
комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд;
5. данни от проведени в Република България или в чужбина клинико-фармакологични
изпитвания на лекарствения продукт съгласно
правилата на Добрата клинична практика;
6. декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт
в зависимост от конкретните потребности
на страната;
7. дефинирана дневна доза по последни
данни на Световната здравна организация,
брой на ДДД в съответната опаковка, а при
липса на такава доза се дефинира препоръчителна дневна доза съгласно показанията от
кратката характеристика на продукта;
8. препоръчителна терапевтична дневна
доза, ако е различна от ДДД; средна продължителност на лечението за показанията,
у твърдени в кратката характеристика на
продукта; необходимост от съпровождащо
медикаментозно лечение в показанието съгласно кратката характеристика;
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9. документ за платена държавна такса за
всеки отделен лекарствен продукт;
10. фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната, придружен
със сравнителен анализ при наличието на
лекарствена алтернатива за лечение на заболяването.
(2) Документите по ал. 1, т. 5 и 10 се прилагат само за лекарствени продукти, които
принадлежат към международно непатентно
наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, което не е
включено в съответната част на ПЛС, и за
тези по чл. 29 ЗЛПХМ.
(3) За верността на данните, посочени в
заявлението и в придружаващите го документи
по ал. 1, притежателят на разрешението за
употреба или неговият упълномощен представител представя декларация по образец,
утвърден от Комисията.
(4) Комисията може мотивирано да поиска
от заявителя допълнителна информация, необходима за вземане на решение за включване,
промени и/или изключване на лекарствен
продукт от ПЛС, както и за образуване на
цена по чл. 2, ал. 1.
(5) При промяна на включен в ПЛС лекарствен продукт се прилагат съответните
документи, свързани с промяната.
Чл. 33. (1) От Позитивния лекарствен списък
се изключват лекарствени продукти, за които:
1. е настъпила промяна на критериите по
отношение на ефикасността и терапевтичната
ефективност в утвърдените правила за лечение
на заболяванията съгласно националните и
международните терапевтични стандарти;
2. са установени подозирани неочаквани
сериозни нежелани лекарствени реакции и
неблагоприятни промени в безопасността на
лекарствения продукт;
3. са представени нови данни относно
сравнителната фармако-икономическа обоснованост на употребата им;
4. е отпаднало заболяването, за което се
заплащат с публични средства;
5. е подадена молба от притежателя на
разрешението за употреба или от неговия
упълномощен представител;
6. е подадено писмено уведомление до
Изпълнителната агенция по лекарствата за
преустановяване продажбите на лекарствения
продукт съгласно чл. 54, ал. 2 ЗЛПХМ за
срок, по-дълъг от 60 дни;
7. е подадено писмено уведомление от
Изпълнителната агенция по лекарствата, че
лекарственият продукт не е пуснат на пазара
повече от 30 дни след датата, посочена в уведомлението по чл. 54, ал. 1 ЗЛПХМ;
8. е подадено писмено уведомление, че
разрешението за употреба на лекарствения
продукт е прекратено предсрочно по реда на
чл. 55, ал. 3 ЗЛПХМ;
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9. е подадено мотивирано предложение по
чл. 30, ал. 2;
10. не е подадено заявление по реда на наредбата по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното
осигуряване в едномесечен срок от включване
на лекарствения продукт в ПЛС;
11. са настъпили условията по чл. 262а,
ал. 7 ЗЛПХМ.
(2) В случая по ал. 1, т. 10 лекарственият
продукт се изключва само от ПЛС по чл. 6,
ал. 2, т. 1.
Чл. 34. (1) В 60-дневен срок от датата на
подаване на заявлението по чл. 30, ал. 1 Комисията разглежда заявлението и приложените
към него документи и взема решение, с което
утвърждава цена на лекарствен продукт по
чл. 2, ал. 1 и го включва в ПЛС или отказва
да утвърди цена на лекарствен продукт по
чл. 2, ал. 1 и да го включи в ПЛС.
(2) В случаите по чл. 28, ал. 3 Комисията
се произнася в срок до 30 дни.
(3) В срок до 30 дни от постъпване на
заявление за промяна или изключване на
включен в ПЛС лекарствен продукт Комисията разглежда заявлението и се произнася
по него, като уведомява заявителя за решението си.
(4) При изключване на лекарствен продукт
от всички приложения на ПЛС се заличава
и цената му по чл. 2, ал. 1.
(5) При заличаване на цената на лекарствен
продукт по ал. 4 в случаите на изключването му от ПЛС на основание чл. 33, т. 1, 3, 4
и 9 цената по чл. 2, ал. 2 на лекарствения
продукт е валидна в срок от два месеца само
в случай на подаване на писмено заявление
до Комисията от притежателя на разрешението за употреба в срока за обжалване на
решението.
(6) Когато при разглеждане на заявленията
по ал. 1, 2 и 3 Комисията констатира недостатъци или непълноти в представената документация, има право да изиска от заявителя
отстраняване на непълнотите и недостатъците
в документацията, както и допълнителна информация, като уведомява заявителя по реда
на Административнопроцесуалния кодекс. В
този случай сроковете по ал. 1, 2 и 3 спират
да текат.
(7) В случай че в срок до 30 дни считано от
датата на уведомяването по ал. 6 заявителят
не отстрани констатираните от Комисията
недостатъци и непълноти, процедурата се
прекратява.
(8) Комисията уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 7.
Чл. 35. (1) При отказ за включване, за
промяна или за изключване на лекарствен
продукт от ПЛС Комисията мотивира решението си в съответствие с критериите, условията
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и правилата, установени в наредбата, като
уведомява заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) При отказ за включване на лекарствен
продукт в ПЛС Комисията отказва и утвърждаването на цена по чл. 2, ал. 1.
(3) Решенията на Комисията по ал. 1 и 2
подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 36. (1) Притежателят на разрешението
за употреба или упълномощен негов представител може да заяви мотивирани промени
в утвърдената цена на лекарствен продукт
по чл. 2, ал. 1 не по-рано от 12 месеца след
утвърждаване на последната цена.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася
за случаите, в които притежателят на разрешението за употреба подаде заявление за
намаляване на утвърдената цена на лекарствен
продукт по чл. 2, ал. 1.
(3) Не може да се заяви увеличение на
цена на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1
с процент, по-голям от статистически отчетената инфлация за периода на действие от
последната образувана цена.
Чл. 37. В рамките на утвърдената цена на
лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 ценообразуването на търговеца на едро и на търговеца
на дребно се осъществява, както следва:
1. търговецът на дребно извършва продажба
по цена, не по-висока от утвърдената цена;
2. търговецът на едро продава лекарствени
продукти по договорена цена, чийто размер
не може да е по-висок от размера на обявената цена за съответния лекарствен продукт,
намален със стойността на надценката на
търговеца на дребно.
Чл. 38. (1) В случай на липса на промяна
на цените, посочени в декларацията-справка
по чл. 31, ал. 2, въз основа на която е била
утвърдена цена по чл. 2, ал. 1 на включен в
ПЛС лекарствен продукт, притежателят на
разрешение за употреба или упълномощен
негов представител представя не по-късно
от една година от датата на утвърждаване на
последната цена пред Комисията декларация,
удостоверяваща тези обстоятелства.
(2) При наличие на промяна на цените
на лекарствен продукт по ал. 1, посочени в
декларацията-справка по чл. 31, ал. 2, при
която референтната цена по чл. 8, ал. 1, т. 1 е
по-ниска в сравнение с референтната цена, въз
основа на която е била образувана цената на
лекарствения продукт, притежателят на разрешение за употреба или упълномощен негов
представител не по-късно от една година от
датата на утвърждаване на последната цена на
лекарствен продукт представя пред Комисията заявление за промяна на утвърдена цена.
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(3) Ако притежателят на разрешение за
употреба или упълномощен негов представител
не подаде декларация по ал. 1 или заявление
по ал. 2 и след проверка от експерти от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването (МЗ) се установи,
че референтната цена по чл. 8, ал. 1, т. 1 е
по-ниска в сравнение с референтната цена,
въз основа на която е била образувана цената
на лекарствения продукт по чл. 2, ал. 1, Комисията служебно взема решение за промяна
на утвърдена цена на лекарствен продукт.
(4) Проверката по ал. 3 се извършва до
15-о число на месеца, следващ месеца, през
който е изтекъл срокът за подаване на декларация, съответно заявление, а Комисията до
30-о число на същия месец взема решение
за промяна на утвърдена цена на лекарствен
продукт.
(5) Когато при проверка на подадените
декларации по ал. 1 специализираната администрация на МЗ установи, че референтната
цена по чл. 8, ал. 1, т. 1 е по-ниска в сравнение с референтната цена, въз основа на
която е била образувана цената на лекарствен
продукт по чл. 2, ал. 1, Комисията уведомява
притежателя на разрешение за употреба или
упълномощен негов представител да подаде
заявление за промяна в 14-дневен срок от
уведомлението и за откритите цени.
(6) Когато в срока по ал. 5 заявителят не
подаде заявление, Комисията служебно взема
решение за промяна на утвърдена цена на
лекарствен продукт.
(7) Когато заявителят подаде заявление
в сроковете по ал. 2 и 5, което не отговаря
на изискванията на чл. 31 и 32, съотносими
към промяната на цена, Комисията има право да изиска от заявителя в 14-дневен срок
да отстрани непълнотите и недостатъците в
документацията, както и допълнителна информация, необходима за промяната на цена
на лекарствения продукт.
(8) Когато заявителят не отстрани непълнотите и недостатъците в документацията,
както и ако не предостави допълнителната
информация, необходима за промяната на
цена на лекарствения продукт в срока по
ал. 7, Комисията служебно взема решение
за промяна на утвърдена цена на лекарствен
продукт.
(9) Решенията по ал. 3, 6 и 8 подлежат на
обжалване по реда на чл. 35, ал. 3 и 4.
Чл. 39. (1) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя на Комисията
пълна информация за заплатените лекарствени
продукти, включени в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на Комисията в края на всяко тримесечие
или при поискване – на електронен носител,
по образец съгласно приложение № 5.
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(3) При необходимост Комисията може да
поиска допълнителна информация от НЗОК.
(4) Информация за заплатените лекарствени продукти, включени в ПЛС, извън тези по
чл. 6, ал. 2, т. 1, се събира по ред, утвърден от
министъра на здравеопазването.
(5) Предоставената информация по ал. 1 и
4 се използва за изготвянето и актуализирането на ПЛС.
Раздел IІІ
Ред за определяне на референтна стойност и
ниво на заплащане на лекарствените продукти,
включвани в Позитивния лекарствен списък
Чл. 40. (1) За определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани
в ПЛС, се изчислява референтна стойност за
ДДД по INN и лекарствена форма.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се изчислява, както следва:
1. лекарствените продукти, съдържащи едно
и също активно вещество по INN, се групират
по лекарствена форма;
2. изчислява се стойността на ДДД за различните лекарствени продукти по INN и лекарствената форма и се определя най-ниската стойност;
3. определената най-ниска стойност по т. 2
е референтна за всички лекарствени продукти
с едно и също INN и една и съща лекарствена
форма.
(3) Референтната стойност за ДДД на лекарствени продукти, съдържащи повече от едно
лекарствено вещество, се образува въз основа на
най-ниските стойности на ДДД отделно за съответните съставни активни вещества, съдържащи
се в лекарствените продукти с едно лекарствено
вещество, изчислени по реда на ал. 2.
(4) За ДДД на лекарствен продукт, който
съдържа повече от три активни вещества, се
взема 1 дозова единица и референтната стойност
се изчислява по реда на ал. 2.
Чл. 41. (1) За определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани
в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 2, се изчислява референтна стойност за ДДД по INN, лекарствена
форма, концентрация и обем.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се изчислява, както следва:
1. лекарствените продукти, съдържащи едно
и също активно вещество по INN, се групират
по лекарствена форма, концентрация и обем;
2. изчислява се стойността на ДДД за различните лекарствени продукти по INN, лекарствена
форма, концентрация и обем и се определя найниската стойност;
3. определената най-ниска стойност по т. 2
е референтна за всички лекарствени продукти
с едно и също INN, една и съща лекарствена
форма, концентрация и обем.
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(3) Референтната стойност за ДДД на лекарствени продукти, съдържащи повече от едно
лекарствено вещество, се образува въз основа на
най-ниските стойности на ДДД отделно за съответните съставни активни вещества, съдържащи
се в лекарствените продукти с едно лекарствено
вещество, концентрация и обем и изчислени по
реда на ал. 2.
(4) За ДДД на лекарствен продукт, който
съдържа повече от три активни вещества, се
взема 1 дозова единица и референтната стойност
се изчислява по реда на ал. 2.
Чл. 42. (1) Референтната стойност може да се
определи и за химична подгрупа на АТС класификацията, когато включените в нея лекарствени
продукти по INN и лекарствени форми имат
доказана сходна ефективност и безопасност за
лечение на дадено заболяване с подобно клинично протичане и тежест, съгласно кратката
характеристика на продукта.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се определя по следния начин:
1. за всяко INN със съответната лекарствена
форма в рамките на химична подгрупа по анатомо-терапевтично-химичната класификация се
определя стойност за ДДД по реда на чл. 40, ал. 2;
2. най-ниската стойност по т. 1 се приема за
референтна стойност на химичната подгрупа.
Чл. 43. (1) За лекарствените продукти, включвани в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 2, референтната
стойност може да се определи и за химична
подгрупа на АТС класификацията, когато включените в нея лекарствени продукти имат доказана
сходна ефективност и безопасност за лечение на
дадено заболяване с подобно клинично протичане
и тежест, съгласно кратката характеристика на
продукта.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се определя по следния начин:
1. за всяко INN със съответната лекарствена форма, концентрация и обем в рамките на
химична подгрупа по анатомо-терапевтичнохимичната класификация се определя стойност
за ДДД по реда на чл. 41, ал. 2;
2. най-ниската стойност по т. 1 се приема за
референтна стойност на химичната подгрупа.
Чл. 44. (1) При определяне стойността на
заплащане на лекарствени продукти с тясна терапевтична ширина от групата на имуносупресорите
за лечение на пациенти след трансплантация
на органи, на които параметрите за биоеквивалентност (AUC и Cmax) са извън границите
90 – 111.11 %, не се прилагат чл. 40 – 43. Стойността на заплащане на лекарствените продукти
се изчислява въз основа на цената им по чл. 258,
ал. 1 ЗЛПХМ.
(2) Комисията изисква становище от ИАЛ
за съответствие на всеки лекарствен продукт
от групата на имуносупресорите за лечение
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на пациенти след трансплантация на органи с
критериите по ал. 1 при определяне стойността
му на заплащане.
(3) За определяне стойността на заплащане
на лекарствените продукти, включвани в ПЛС,
за които няма определена ДДД, се изчислява
референтна стойност за терапевтичен курс по
INN и лекарствена форма, като се използва препоръчителната дневна доза, утвърдена в кратката
характеристика на лекарствения продукт.
Чл. 45. За определяне стойността на заплащане
на лекарствените продукти, включвани в ПЛС
по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3, за които няма определена ДДД, се изчислява референтна стойност за
терапевтичен курс по INN, лекарствена форма,
концентрация и обем, като се използва препоръчителната дневна доза, утвърдена в кратката
характеристика на лекарствения продукт.
Чл. 46. Стойността за опаковка на лекарствения продукт, изчислена на базата на референтната
стойност за ДДД, се формира, като се умножи
стойността, определена по реда на чл. 40 – 45,
по броя ДДД/препоръчителни дневни дози,
съдържащи се в съответния лекарствен продукт.
Чл. 47. (1) Референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на заплащане
е 100 на сто, се изчислява въз основа на цена
за търговец на едро с лекарствени продукти,
образувана по реда на глава втора.
(2) Референтната стойност за лекарствени
продукти, чието ниво на заплащане е под 100 на
сто, се изчислява въз основа на цена за търговец
на дребно на лекарствени продукти, образувана
по реда на глава втора.
Чл. 48. Нивото на заплащане на лекарствените продукти по международно непатентно
наименование и лекарствена форма, включвани
в ПЛС, се определя в проценти, както следва:
1. на лекарствените продукти по чл. 6, ал. 2,
т. 2 и 3 – 100 на сто;
2. на лекарствените продукти за заболявания
с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация
и изискващи продължително лечение – до 100
на сто;
3. на лекарствените продукти за хронично
протичащи заболявания с висока степен на разпространение на заболеваемостта – до 75 на сто;
4. на лекарствените продукти за заболявания
извън тези по т. 1, 2 и 3 – до 50 на сто.
Чл. 49. Нивото на заплащане на лекарствените
продукти с едно и също INN и с една и съща
лекарствена форма се определя съгласно оценъчна таблица – приложение № 6, в зависимост от:
1. оценката на критериите по чл. 28;
2. показанията за приложение на лекарствения продукт съгласно кратката характеристика
за вида лечение:
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а) основно – етиологично/патогенетично
лечение;
б) симптоматично лечение;
в) профилактично лечение;
г) палиативно лечение;
д) поддържащо лечение;
е) допълнително лечение;
3. социалната значимост на заболяването в
Република България, за чието лечение се използва
лекарственият продукт;
4. продължителност на лечението и изход;
5. терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените фармако-терапевтични ръководства
в Република България, а при липса на такива – стандарти за лечение и Добрата медицинска
практика в страните от Европейския съюз;
6. брой пациенти, определящи относителния
дял на заболяването, за което е предназначен
лекарственият продукт, по данни от предходната
година и тенденции за промяна на заболеваемостта;
7. изразходвани финансови средства за лекарствения продукт за броя пациенти по т. 6 през
предходната година;
8. предвидени бюджетни средства за осигуряване на лекарствения продукт за съответния
период.
Чл. 50. Нивото на заплащане, определено по
реда на чл. 48, се умножава по стойността за
опаковка, определена на база референтна стойност за ДДД, и формира стойността, на която
се заплаща с публични средства съответният
лекарствен продукт.
Чл. 51. Комисията може да променя нивото
на заплащане на лекарствените продукти от
ПЛС два пъти годишно в рамките на съответните бюджети.
Чл. 52. Позитивният лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 3, се
актуализира в 7-дневен срок от вземането на
окончателно решение на Комисията за:
1. утвърждаване на цена по чл. 2, ал. 1 и
включване на лекарствен продукт в ПЛС;
2. промяна на лекарствен продукт, включен
в ПЛС;
3. изключване на лекарствен продукт от
приложение на ПЛС;
4. изключване от ПЛС и заличаване на цена
по чл. 2, ал. 1 на лекарствен продукт.
Г л а в а

с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, ОТМЕНЯНЕ ИЛИ ИЗМЕНЯНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ РЪКОВОДСТВА, ПРЕПОРЪКИ ЗА
АЛГОРИТМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЕРАПИЯТА
Чл. 53. (1) По предложение от съответните
национални консултанти, медицински научни
дружества и експертни съвети Комисията ут-
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върждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии
за оценка на ефикасността на прилаганата
терапия, както и препоръки за алгоритми за
лечение с лекарствени продукти, заплащани
с публични средства.
(2) Утвърдените от Комисията фармакотерапевтични ръководства са задължителни
за изпълнителите на медицинска помощ.
Чл. 54. (1) Постъпилите в Комисията за
утвърждаване/промяна фармако-терапевтични ръководства се изпращат за становище
до МЗ, НЗОК, Българския лекарски съюз
(БЛС), Българския зъболекарски съюз (БЗС)
и Българския фармацевтичен съюз (БФС).
При необходимост Комисията може да изиска
становище и от външни експерти.
(2) Становища по ал. 1 се предоставят на
Комисията в едномесечен срок от поискването им.
(3) Комисията утвърждава, отменя или
изменя фармако-терапевтични ръководства,
включващи критерии за оценка на ефикасността
на прилаганата терапия, както и препоръки за
алгоритми за лечение с лекарствени продукти
в 60-дневен срок от постъпване на предложението по чл. 53, ал. 1.
(4) Комисията може да върне с указания фармако-терапевтичните ръководства на лицата,
които са ги предложили за утвърждаване или
изменения, както въз основа на становищата
по ал. 1, така и за привеждането им в съответствие с утвърдени ръководства в страните
от Европейския съюз.
(5) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 3 спира
да тече до изпълнение на дадените указания в
определен от Комисията срок.
(6) Лицата по чл. 53, ал. 1 на всеки три години правят преглед на утвърдените фармакотерапевтични ръководства и при необходимост
предлагат на Комисията да ги измени по реда
на тази глава.
Г л а в а

о с м а

СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
Чл. 55. (1) Комисията се състои от 13 членове, включително председател. Поименният
състав на комисията се определя с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването и включва:
петима представители на Министерството на
здравеопазването, петима представители на
Националната здравноосигурителна каса, един
представител на Министерството на финансите,
един представител на Българския лекарски
съюз и един представител на Българския зъболекарски съюз.
(2) Комисията е към министъра на здравеопазването.
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(3) Представителят на Министерството на
финансите е председател на Комисията.
(4) В състава на Комисията задължително
се включва поне един правоспособен юрист.
(5) Членовете на Комисията са с мандат
4 години.
(6) На всеки две години една втора от състава на Комисията по ал. 1 се обновява, като
се сменят поне един представител на БЛС и
БЗС, поне трима представители на МЗ и МФ
и поне трима представители на НЗОК.
Чл. 56. (1) Членовете на Комисията се освобождават предсрочно или правомощията им
се прекратяват:
1. по тяхно писмено искане;
2. при извършено умишлено престъпление
от общ характер, установено с влязла в сила
присъда;
3. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест месеца;
4. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(2) В случаите по ал. 1 или при смърт министърът на здравеопазването определя нов
член за срок до края на първоначалния мандат.
Чл. 57. (1) Председателят на Комисията представлява, организира и ръководи дейността на
Комисията. Той свиква и ръководи заседанията
є и определя членове от Комисията от съответните квоти за докладчици по постъпилите
заявления, експертите, които следва да дадат
експертни становища, сроковете за даване на
медицинско становище и лице от техническото
звено по всяко постъпило заявление.
(2) При необходимост председателят определя експерт по чл. 60, ал. 4, който да извърши фармако-икономическа оценка и да даде
становище.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава писмено член на Комисията, който да
го замества и да упражнява правомощията му.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед правилата за работа на
Комисията.
Чл. 58. (1) Работата на Комисията се подпомага от секретар и от технически сътрудници – служители на МЗ и на НЗОК, които не
са членове на Комисията.
(2) Техническите сътрудници от НЗОК се
определят от управителя на НЗОК по искане
на министъра на здравеопазването.
(3) Лицата по ал. 1 приемат постъпилите
заявления, завеждат входящите и изходящите
документи, организират подготовката на заседанията, изготвят писмени уведомления до
заявителя и проектите на актове на Комисията.
Чл. 59. Секретарят на Комисията:
1. организира и ръководи работата на звеното от технически сътрудници;
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2. организира подготовката на заседанията
на Комисията;
3. подготвя и предлага на председателя на
Комисията за утвърждаване дневния ред за
заседанията на Комисията;
4. води протоколите от заседанията на
Комисията;
5. организира и контролира поддържането
на актуална информация за всяко заявление
на електронната страница на Комисията.
Чл. 60. (1) За всяко постъпило заявление
се изготвя юридическа, медицинска и икономическа оценка от експерти от дирекция
в специализираната администрация на МЗ.
(2) Експертите извършват предварителен
преглед на заявленията и придружаващата
ги документация и изготвят становища по
образец съгласно приложение № 7 до Комисията по всяко заявление. Първо се извършва
юридическа оценка, а след това – медицинска
и икономическа.
(3) За заявления за образуване на пределна
цена или регистриране на цена медицинска
оценка не се извършва.
(4) Дейността на Комисията се подпомага
от външни експерти извън състава є, които
имат висше образование по специалностите
„Медицина“ или „Фармация“ и са утвърдени
със заповед на министъра на здравеопазването.
(5) Експертите по ал. 4 по конкретно заявление за лекарствен продукт не трябва да
участват в дейности, свързани с неговото разработване, производство, маркетинг, търговия
на едро и търговия на дребно.
Чл. 61. (1) Експертите по чл. 60, ал. 1,
извършващи икономическа оценка, събират,
анализират и предоставят на Комисията информация за цените на лекарствените продукти
в държавите членки, разглеждат постъпилите
заявления за утвърждаване на цена/пределна цена, анализират посочените в тях цени,
като проверяват информацията за цените на
лекарствените продукти в държавите членки.
(2) Въз основа на извършената проверка
експертите изготвят становище до Комисията
относно формирането на заявената цена на
производител в съответствие с изискванията
на наредбата.
(3) Експертите изготвят становища по
въпроси, свързани с регулирането на цените
на лекарствените продукти, и осъществяват
координация и взаимодействие с компетентните органи на други държави членки по въпросите на ценообразуването на лекарствените
продукти.
(4) Експертите поддържат информационен
масив, където се набира и съхранява информация за цените на лекарствените продукти
в държавите членки.
Чл. 62. Определеният за докладчик по
чл. 57, ал. 1 член на Комисията обобщава
експертните становища и изготвя експертен
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доклад по образец съгласно приложение № 8
в седемдневен срок от получаване на становищата за всяко заявление.
Чл. 63. (1) За работата си председателят,
членовете на Комисията и експертите по
чл. 60, ал. 1 и 4 получават възнаграждение.
(2) Конкретният размер на възнаграждението се определя със заповед на министъра
на здравеопазването.
(3) Финансовото обезпечаване на работата
на Комисията се осъществява съгласно чл. 22,
ал. 2, т. 3 ЗЛПХМ.
Чл. 64. (1) Разглеждането и обсъждането на
заявления заедно с приложените документи,
както и вземането на решения от Комисията
се извършва на закрито заседание.
(2) При разглеждане на заявленията Комисията може да покани на заседанието си и
представител на притежателя на разрешението
за употреба на лекарствения продукт.
Чл. 65. При наличие на писмени молби от
представители на производителите на лекарствени продукти, представителни пациентски
организации, съсловни организации и заявители по реда на наредбата на всеки четири
месеца Комисията провежда заседание, на
което присъстват лицата, поискали среща.
На заседанието се обсъждат поставените в
молбите въпроси, свързани с дейността на
Комисията.
Чл. 66. (1) Комисията заседава в състав:
председател, петима представители на Националната здравноосигурителна каса, един от
които е докладчик, двама представители на
Министерството на здравеопазването и един
представител на Българския лекарски съюз
или Българския зъболекарски съюз, когато
разглежда заявления за включване или промяна
на лекарствени продукти в ПЛС по чл. 262,
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, като взема решение и относно прилагането на чл. 42.
(2) Решенията на състава на Комисията
по ал. 1 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
(3) Комисията заседава в пълен състав,
когато разглежда заявления за включване или
промяна на лекарствени продукти в ПЛС по
чл. 262, ал. 5, т. 2 ЗЛПХМ, заявления за изключване на лекарствени продукти от ПЛС,
заявления за образуване, промени или заличаване на цена на лекарствен продукт по чл. 2,
ал. 1, заявления за образуване, промени или
заличаване на пределна цена на лекарствен
продукт по чл. 2, ал. 3, заявления за регистриране на промени или заличаване на цена на
лекарствен продукт по чл. 2, ал. 4 и въпроси
от организационен характер или свързани с
цялостната є дейност.
(4) Решенията на състава на Комисията
по ал. 3 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
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(5) Комисията заседава в състав: председател, петима представители на Министерството
на здравеопазването, един от които е докладчик, двама представители на Националната
здравноосигурителна каса и един представител
на Българския лекарски съюз или Българския
зъболекарски съюз, когато разглежда заявления
за включване или промяна на лекарствени
продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 5, т. 3 ЗЛПХМ.
(6) Решенията на състава на Комисията
по ал. 5 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
(7) Комисията заседава най-малко веднъж
месечно в съставите си по ал. 1, 3 и 5.
(8) Председателят на Комисията определя на
ротационен принцип членовете на Комисията
от съответната квота, които вземат участие в
съставите по ал. 1 и 5. При отсъствие на някой
от членовете председателят определя друг член
от същата квота за съответното заседание.
(9) Комисията заседава в състава по ал. 3,
когато утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на
прилаганата терапия, както и препоръки за
алгоритми за лечение с лекарствени продукти.
(10) Дневният ред на заседанията се изготвя
от секретаря на Комисията и се одобрява от
председателя. Членовете на Комисията и другите поканени лица се уведомяват за дневния
ред, датата и часа на заседанието най-малко
два дни преди датата на заседанието.
(11) За всяко от заседанията на Комисията
секретарят изготвя протокол, който се подписва
от председателя и от всички присъствали на
заседанието членове най-късно в началото на
следващото заседание.
Чл. 67. (1) Председателят, членовете на Комисията и лицата по чл. 58 и 60 са длъжни да
не разгласяват обстоятелства и факти, станали
им известни при или по повод изпълнение на
задълженията им, освен по писмено искане
на държавен орган, когато това е предвидено
в закон.
(2) Във връзка със задълженията си по
ал. 1 лицата подписват декларация по образец,
утвърден от председателя на Комисията.
(3) Председателят и членовете на Комисията не участват в гласуването за конкретен
лекарствен продукт, ако участват в дейности,
свързани с неговото разработване, производство, маркетинг, търговия на едро и търговия
на дребно.
Чл. 68. (1) Комисията публикува информация за дейността си на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването.
(2) Комисията изготвя на всеки 6 месеца
доклад за дейността си до Министерския съвет,
който се публикува на интернет страницата
по ал. 1.
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(3) Комисията поддържа актуална информация за всяко заявление на интернет страницата по ал. 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Обществен здравноосигурителен фонд“ е
публична институция, която събира и разпределя здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии за здравни дейности, услуги
и стоки за най-голям брой здравноосигурени
лица на територията на съответната страна.
2. „Цена на производител“ е цената за
търговец на едро, заявена от притежателя на
разрешението за употреба или от упълномощен негов представител, без включени в нея
отстъпки или други стимули, предоставени от
производителя на търговеца на едро.
3. „Същият лекарствен продукт“ е лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, количество активно
вещество в дозова единица, даден обем, дадена
маса, процент, лекарствена форма в окончателна опаковка на производител/производители,
вписан/вписани в разрешението за употреба/
решението на Европейската комисия, издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на
Европейския парламент и на Съвета.
4. „Референтна цена“ е цената, образувана по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 и/или чл. 10,
ал. 1, т. 1.
5. „Окончателна опаковка“ на лекарствен
продукт е общото количество активни вещества, изразени качествено и количествено
за една дозова единица или в зависимост от
лекарствената форма – за дадена маса или
обем, или в проценти.
6. „Окончателна опаковка, най-близка до
заявената“ е опаковка, чийто брой дозови
единици са в една и съща граница с броя на
дозовите единици в заявената опаковка, при
следните определени граници:
от 1 до 2 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)
от 3 до 5 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)
от 6 до 15 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)
от 16 до 30 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)
от 31 до 60 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)
над 60 (таблети, капсули, флакони, дози и др.)

7. „Пускане на пазара“ е разпространението
на лекарствения продукт в търговската мрежа
на територията на Република България извън
директния контрол на притежателя на разрешението за употреба.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Започнатите и недовършени към
влизането в сила на наредбата процедури за
образуване на пределна цена за лекарствени
продукти, които не са включени в ПЛС, но
принадлежат към международно непатентно
наименование, включено в списъка, с изключение на лекарствените продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 2 ЗЛПХМ, се довършват по реда на
глава четвърта от наредбата.
(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на наредбата процедури за образуване
на пределна цена за лекарствени продукти
извън тези по ал. 1 се довършват по реда на
глава пета от наредбата.
(3) Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители в
14-дневен срок от влизането в сила на наредбата
подават изискуемите документи за довършване
на процедурите по ал. 1 и 2. В противен случай
съответната процедура се прекратява.
§ 3. (1) Започнатите и недовършени към
влизането в сила на наредбата процедури за
образуване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ
се довършват по реда на наредбата, като заявителите в срока по ал. 3 подават и заявления
с придружаващите ги документи за включване
на лекарствените продукти в ПЛС.
(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на наредбата процедури за включване
на лекарствени продукти в ПЛС се довършват
по реда на наредбата, като заявителите в срока
по ал. 3 подават и заявления с придружаващите
ги документи за образуване на цена по чл. 258,
ал. 1 ЗЛПХМ.
(3) Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители в
14-дневен срок от влизането в сила на наредбата
подават изискуемите документи за довършване
на процедурите по ал. 1 и 2. В противен случай
съответната процедура се прекратява.
§ 4. (1) Започнатите и недовършени към
влизането в сила на наредбата процедури за
регистриране на максимална продажна цена
се довършват по реда на наредбата.
(2) Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители в
14-дневен срок от влизането в сила на наредбата
подават изискуемите документи за довършване
на процедурата по ал. 1. В противен случай
процедура се прекратява.
§ 5. (1) Започнатите и недовършени към
влизането в сила на наредбата процедури за
промяна или заличаване на пределна цена/
регистрирана цена на лекарствени продукти
се довършват по реда на наредбата.
(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на наредбата процедури за промяна или заличаване на цена по чл. 258, ал. 1
ЗЛПХМ се довършват по реда на наредбата,
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като при заличаване на цената по чл. 258, ал. 1
ЗЛПХМ лекарственият продукт се изключва
от ПЛС.
(3) Започналите преди влизането в сила
на наредбата процедури за промяна или изключване на лекарствени продукти от ПЛС
се довършват по реда на наредбата.
(4) Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители в
14-дневен срок от влизането в сила на наредбата
подават изискуемите документи за довършване
на процедурите по ал. 1, 2 и 3. В противен
случай съответната процедура се прекратява.
§ 6. (1) Утвърдените цени по чл. 258, ал. 1
ЗЛПХМ на лекарствени продукти, които към
влизането в сила на наредбата не са включени
в Позитивния лекарствен списък, се заличават
от Комисията по цени и реимбурсиране.
(2) В случай че към влизането в сила на
наредбата за лекарствените продукти по ал. 1
има процедури за включването им в ПЛС, те
се довършват при условията на § 3, ал. 2, като
не се дължи държавна такса.
§ 7. Разгледаните до 5 ноември 2011 г. от
Комисията по цени на лекарствените продукти и влезли в сила след тази дата решения
за намаляване на цените по чл. 258, ал. 1 на
лекарствените продукти в ПЛС служебно се отразяват от Комисията по цени и реимбурсиране.
§ 8. В срок до шест месеца от влизането
в сила на наредбата Комисията по цени и
реимбурсиране привежда включените в ПЛС
лекарствени продукти с тясна терапевтична
ширина от групата на имуносупресорите за
лечение на пациенти след трансплантация на
органи в съответствие с чл. 44, ал. 1 и при
условията на ал. 2 на същия член.
§ 9. (1) В срок до шест месеца от влизането
в сила на наредбата съответните национални
консултанти, медицински научни дружества
и експертни съвети предлагат на Комисията
по цени и реимбурсиране за утвърждаване
фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на
прилаганата терапия, както и препоръки за
алгоритми за лечение с лекарствени продукти,
заплащани с публични средства.
(2) Комисията по цени и реимбурсиране
утвърждава в 3-месечен срок от постъпването им фармако-терапевтичните ръководства,
включващи критерии за оценка на ефикасността
на прилаганата терапия, както и препоръки за
алгоритми за лечение с лекарствени продукти,
заплащани с публични средства по ал. 1.
§ 10. До 30 юни 2012 г. министърът на
здравеопазването внася в Министерския съвет
предложение за отмяната на разпоредбите на
чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 1.
§ 11. Наредбата се приема на основание
чл. 258, ал. 4 и 5, чл. 259, ал. 8, чл. 259в, ал. 1,
чл. 261, ал. 1, т. 4, чл. 262, ал. 6 и чл. 264 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, чл. 22, ал. 1
и чл. 30, ал. 1
ДО
КОМИСИЯТА ПО ЦЕНИ И
РЕИМБУРСИРАНЕ
З А Я В Л Е Н И Е
от ..........................................................................................................................................................................................,
(притежател на разрешението за употреба/притежател на разрешение за паралелен внос на лекарствения
продукт или от неговия упълномощен представител)
		
представлявано от ...........................................................................................................................................................
Адрес за връзка ................................................................................................................................................................
Телефон ................... Факс.................... Електронен адрес ........................................................................................
7-цифрен
Между
Наиме
АТС код
народно
нование на
(ако е непатентно лекарств ен
зададен) наименова продукт
ние на
лекарствен
продукт
(INN)

Лекарствена
форма

Количест
вено
съдържа
ние на
активно
вещество
(или всички активни
вещества)

Лекарственият продукт е по чл. 29 ЗЛПХМ:

ОконПритежа Произво
чателна
тел на
дител/и
опаковка разреше
нието за
употреба

да

не

Процедура, за която се подава заявлението:
(в квадратчето се отбелязва с √ процедурата/процедурите, за която/които се кандидатства)
1.

Процедура за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен
списък, включително образуване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ

2.

Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък, включително заличаване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ

2.1. процедура за изключване на лекарствен продукт от приложение на
тивния лекарствен списък

Пози-

2.2. процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък и заличаване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ
3.
3.1.

Процедура за промяна на включен
карствен списък

лекарствен продукт в Позитивния ле-

промяна на наименование

3.2. промяна на притежател на Разрешението за употреба (РУ)
3.3. промяна на производител/производители
3.4. промяна на показания
3.5. промяна на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ
3.6. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
4.

Процедура за образуване на пределна цена на лекарствен продукт

5.

Процедура за промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт

6.

Процедура по заличаване на пределна цена

7.

Процедура по промяна на обстоятелства в решение за пределна цена

Регист
рацио
нен номер (от
разре
шението
за
употре
ба)
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промяна на наименование

7.2. промяна на притежател на РУ
7.3.

промяна на производител/производители

7.4.

промяна на други вписани в регистъра обстоятелства

8.

Процедура за регистриране на
лекарско предписание

цена на лекарствен продукт, отпускан по

9.

Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан
по лекарско предписание

10.

Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

11.

Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на
лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

11.1. промяна на наименование
11.2. промяна на притежател на РУ
11.3. промяна на производител/производители
11.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
12.

Процедура за регистриране на
лекарско предписание

цена на лекарствен продукт, отпускан без

13.

Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан
без лекарско предписание

14.

Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание

15.

Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на
лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание

15.1. промяна на наименование
15.2. промяна на притежател на РУ
15.3. промяна на производител/производители
15.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
* За всяка процедура се попълва съответният раздел
Документи, които се прилагат към заявлението за всички процедури:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от
търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на
съответната държава на лицата по чл. 12, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител
на притежателя на разрешението за употреба;
3. доказателства относно представителната власт на лицето, подписало пълномощното по т. 2;
4. копие от разрешение за употреба на лекарствения продукт съгласно изискванията на ЗЛПХМ;
5. документ/и за платена държавна такса за всеки отделен лекарствен продукт.

Раздел І
1. Процедура за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително
образуване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ ( за всяко отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което
се заплаща по реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по
чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения
с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните
заведения;
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3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни
заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни
имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени
с Наредба № 15 за имунизациите в Република България;
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена по елементи
Заявена цена на производител
цена на
производител в
съответната
валута

Цена на търговец на едро

цена
ДДС общо
над
на про- (в лв.) с ДДС ценка
изво(в %)
дител в
левова
равностойност

над
ценка
(в лв.)

цена

ДДС общо
(в лв.)
с
ДДС

Цена на търговец на дребно
над
над цена
ценка ценка
(в %) (в лв.)

ДДС общо
(в лв.)
с
ДДС

Препоръчителна дневна доза, ако е различна от ДДД
Препоръчителна дневна доза, ако не е установена от СЗО
Брой ДДД в опаковка
Средна продължителност на лечението съгласно кратката характеристика на продукта
Особеност на дозировката и средна продължителност на лечението
Необходимост от съпровождащо лечение
Показания съгласно кратката характеристика на продукта (код на заболяването съгласно МКБ-10)
Ограничени показания (ако има такива)
Документи, относими към процедурата:
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро – в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия и Испания
списък на страните, в които международното непатентно наименование, към което
принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд ……
данни от проведени в Република България или в чужбина клинико-фармакологични
изпитвания на лекарствения продукт съгласно правилата на Добрата клинична практика*
декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в
зависимост от конкретните потребности на страната
фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите го документи
* Документите се представят и за лекарствени продукти по чл. 29 ЗЛПХМ. За лекарствени продукти с
тясна терапевтична ширина от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация
на органи се предоставят и данни от клинични изпитвания за биоеквивалентност.

Раздел ІІ
2. Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително
заличаване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ (за всяко отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което се заплаща по
реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона
за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
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3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания,
на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона
за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по
специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с Наредба № 15 за имунизациите в Република България.
Процедура за изключване на лекарствен продукт от приложение на Позитивния лекарствен списък.
Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък
заличаване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ.

и

Документи, относими към процедурата:
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите го документи, представена от притежателя на разрешението за употреба или от
неговия упълномощен представител
Раздел ІІІ
3. Процедура за промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (за всяко
отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което се заплаща по
реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона
за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания,
на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за
здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини,
определени с Наредба № 15 за имунизациите в Република България;
промяна на наименование;
промяна на притежател на РУ;
промяна на производител/производители;
промяна на показания;
промяна на цена по реда на 258, ал. 1 ЗЛПХМ;
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
Данни за лекарствения продукт
Заявена промяна на цена по елементи
Заявена цена по елементи
Заявена цена на производител
дейст
цена
цена
ваща
на
на
цена на произ- произпроиз водиводиводител тел в
тел в
на
съот- левова
лекар ветна- равноствен
та ва- стой
продукт лута
ност
в съот
ветната
валута

ДДС
(в
лв.)

общо
с
ДДС

Цена на търговец на едро

Цена на търговец на дребно

над- над- цена ДДС
общо над- над- цена ДДС общо
цен- ценка
(в лв.) с ДДС цен- ценка
(в
с
ка
(в лв.)
ка
(в лв.)
лв.) ДДС
(в %)
(в %)

Препоръчителна дневна доза, ако е различна от ДДД
Препоръчителна дневна доза, ако не е установена от СЗО
Брой ДДД в опаковка
Средна продължителност на лечението съгласно кратката характеристика на продукта
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Особеност на дозировката и средна продължителност на лечението
Необходимост от съпровождащо лечение
Показания съгласно кратката характеристика на продукта (код на заболяването съгласно МКБ-10)
Ограничени показания (ако има такива)
Наименование на
лекарствен
продукт до
промяната

Наименование на
лекарствен
продукт след
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Притежател Притежател
на разрена разрешението за
шението за
употреба до употреба след
промяната
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Производи
тел/и до
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Производи
тел/и след
промяната

Документи, относими към процедурата:
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро – в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия и Испания;
списък на страните, в които международното непатентно наименование, към което
принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд;
данни от проведени в Република България или в чужбина клинико-фармакологични
изпитвания на лекарствения продукт съгласно правилата на Добрата клинична практика;
декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в
зависимост от конкретните потребности на страната;
фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната;
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите го документи.
Раздел ІV
4. Процедура за образуване на пределна цена на лекарствен продукт.
Данни за лекарствения продукт
Заявена пределна цена по елементи
Заявена цена на производител
цена на цена на
произпроизводител водител
в съот- в левова
ветната
равновалута стойност

ДДС
общо
(в лв.) с ДДС

Цена на търговец на едро
надценка
(в %)

над- цена
ценка
(в лв.)

ДДС
(в
лв.)

Цена на търговец на дребно

общо
над-
с ДДС ценка
(в %)

над- цена ДДС
общо
цен(в лв.) с ДДС
ка
(в лв.)

Документи, относими към процедурата
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро –
в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия и Испания
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Раздел V
5. Процедура за промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт.
Данни за лекарствения продукт
Заявена пределна цена по елементи
Заявена цена на производител Цена на търговец на едро

Цена на търговец на дребно

дей
цена на цена на ДДС общо над
над це- ДДС общо над
над це- ДДС общо
стваща произпроиз- (в лв.)
с
цен- ценка на (в лв.)
с
ценка ценка на (в лв.)
с
цена на водиводител
ДДС
ка
(в лв.)
ДДС (в %) (в лв.)
ДДС
произ
тел в в левова
(в %)
водител съотравнона
ветната стойност
лекар валута
ствен
продукт
в съот
ветната
валута

Документи, относими към процедурата
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро – в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва, Португалия и Испания
Раздел VІ
6. Процедура по заличаване на пределна цена.
Данни за лекарствения продукт
Раздел VІІ
7. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за пределна цена.
промяна на наименование;
промяна на притежател на РУ;
промяна на производител/производители;
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
Данни за лекарствения продукт
Наименование на
лекарствен продукт
до промяната

Наименование на
лекарствен продукт
след промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Притежател на разрешението за употреба до промяната

Притежател на
разрешението за
употреба след промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Производител/и до
промяната

Производител/и
след промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Документи, относими към процедурата
Прилагат се и се описват всички документи, свързани с промяната
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Раздел VІІІ
8. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена цена на производител
цена на
производит ел
във валута/
евро

цена на производител в български левове

Заявена максимална продажна цена
максимална продажна цена на дребно в левове с включен данък
върху добавената стойност

Раздел ІХ
9. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена промяна на цена на
производител
цена на производител във
валута/евро

цена на
произво
дител в
български
левове

Заявена промяна на максимална продажна цена
регистрирана цена,
№ и дата на решението

максимална продажна цена на дребно в
левове с включен данък върху добавената
стойност

Раздел Х
10. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание.
Данни за лекарствения продукт
Раздел ХІ
11. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание.
промяна на наименование;
промяна на притежател на РУ;
промяна на производител/производители;
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
Данни за лекарствения продукт
Наименование на
лекарствен продукт до промяната

Наименование на
лекарствен продукт след промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Притежател на
разрешението за
употреба до промяната

Притежател на
разрешението за
употреба след
промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Производител/и до
промяната

Производител/и
след промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Раздел ХІІ
12. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена цена на производител

Заявена максимална продажна цена
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максимална продажна цена на дребно в левове с включен данък
върху добавената стойност
Раздел ХІІІ

13. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена промяна на цена на
производител
цена на производител във
валута/евро

цена на производител в български левове

Заявена промяна на максимална продажна цена
регистрирана цена,
№ и дата на решението

максимална продажна цена на дребно в
левове с включен данък върху добавената стойност

Раздел ХІV
14. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание.
Данни за лекарствения продукт
Раздел ХV
15. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание.
промяна на наименование;
промяна на притежател на РУ;
промяна на производител/производители;
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
Данни за лекарствения продукт
Наименование
на лекарствен
продукт до промяната

Наименование на
лекарствен продукт след промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Притежател на
Притежател на
разрешението за
разрешението за
употреба до про- употреба след промяната
мяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Производител/и
до промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Производител/и
след промяната

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 14, ал. 1, т. 5 от наредбата от ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 13, ал. 1 от наредбата)
ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт ..................................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна
опаковка)
е със следната цена на производител в съответната валута и в евро за същия лекарствен продукт във:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

Страни по чл. ………………….

ВЕСТНИК
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Цена на производител в съответната валута и в евро за същия лекарствен продукт във:

*Цена на
търговец
на дребно с
включен ДДС
в съответна
та валута и в
евро за същия
лекарствен
продукт във:

Румъния
Франция
Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Страни по чл. ………………….
Белгия
Чехия
Полша
Латвия
Унгария
ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт ................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна
опаковка)

не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен
продукт в изрично изброените страни.
* Забележка. Информацията може да се предостави, ако е налична в лекарствените листи на съответните
страни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ...............................................
(име,подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 29, ал. 1, т. 2
О Ц Е Н Ъ Ч Н А ТА Б Л И Ц А
на показателите по чл. 28 от наредбата
Показател

Оценка

1. Не съществува друга лекарствена възможност
за
лечение
на
заболяването,
за
което
е
предназначен лекарственият продукт – чл. 28, ал. 1,
т. 1.

20 т.

Забележка

С Т Р.
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2. Критерии за ефикасност и терапевтична ефективност – чл. 28, ал. 1, т. 2:
а) оценка на терапевтичната полза на лекарствения
продукт

ВЕСТНИК

БРОЙ 100
45 т.

Като първи избор
10 т.
Като следващ избор
5 т.
Друга терапия
1 т.

б) удължаване продължителността на живота

Животоподдържащо с
животоспасяващо
10 т.
Удължава живота
6 т.
Не влияе върху продължителността на
живота
0 т.

в) възможност за подобряване качеството на живот

Пълно възстановяване
10 т.
Частично, трайно
6 т.
Частично, временно
2 т.

г) наличие и значимост на допълнителни
терапевтични ползи, дължащи се на основното
действие на активното вещество

Има
2 т.
Няма
0 т.

д) намаляване
заболяване

на

усложненията

от

основното

Високо – 10 т.
Средно – 5 т.
Ниско – 0 т.

е) удобство за пациента

Да – 1 т.
Не – 0 т.

ж) ефективност на лекарствения продукт, свързана
със специфичната лекарствена форма и път на
въвеждане.
3. Критерии
продукти:

за

безопасност

на

а) честота на нежеланите реакции

лекарствените

Има – 2 т.
Няма – 0 т.
30 т.
Висока (много чести; чести)
0 т.
Средна (нечести; редки)
2 т.
Ниска (много редки; с неизвестна
честота)
5 т.
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б) тежест на нежеланите реакции

С Т Р. 4 3

Леки, обратими
10 т.
Тежки, обратими
5 т.
Тежки, необратими
1 т.

в) честота на преустановяване на лечението поради
нежелани реакции

Не се налага спиране и без
допълнително лечение
10 т.
Не се спира, но с допълнително
лечение
5 т.
Спира се лечението без допълнителна
терапия
2 т.
Спира се лечението и допълнителна
терапия
1 т.

г) наличие на необходимост от прилагане на
допълнителни профилактични или терапевтични
мерки за предотвратяване на нежелани реакции.

Не се налагат допълнителни мерки
5 т.
Налагат се
0 т.

4. Фармако-икономически показатели:
a) разходи за терапията с лекарствения продукт
б) сравнение на разходите за терапия с наличните
алтернативи
в) съотношение разход – резултат
г) икономическа оценка на допълнителните ползи
д) анализ на бюджетното въздействие за очакваните
пациенти.

40 т.
Разходите за терапия са по-ниски от
терапията до момента – 15 т.
или
разходите за терапия с ЛП са по-високи
от терапията до момента, но терапията
с ЛП намалява общите разходи за
лечение на заболяването (например
намалява болничния престой, намалява
усложненията,
необходимостта
от
тестове и др.) – 15 т.
и
съотношението разход – резултат е пониско от това на терапията до момента
– 15 т.
или
стойността на допълнителните ползи
надвишава тази на разходите за терапия
– 15 т.
и
продуктът реализира бюджетни икономии на здравни разходи
– 10 т.

5. Лекарственият продукт е за лечение на заболявания
с висок риск за обществото.

20 т.

Включване в ПЛС при резултат 60 и повече точки.
Експерт:
Дата:
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Приложение № 4
към чл. 31, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 31, ал. 2 от наредбата
от .....................................................................................................................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 31, ал. 1 от наредбата)
ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт..........................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна
опаковка)

е със следната цена на производител в съответната валута и в евро за същия лекарствен продукт,
заплащан от обществените фондове във:
Страни по чл. ………………….

Цена на производител *Цена на търговец на дребно
в съответната валута и с включен ДДС в съответната
в евро за същия лекар- валута и в евро за същия лествен продукт, заплакарствен продукт, заплащан
щан от обществените от обществените фондове във:
фондове във:

Румъния
Франция
Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Страни по чл. ………………….
Белгия
Чехия
Полша
Латвия
Унгария
е със следната цена на производител:
(рефериране по реда на чл. 8, ал. 4)
на „най-близка опаковка“ …………………………………………….............................................................................................
(пълно описание на декларираната като „най-близка опаковка“)
ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт ..........................................
.............................................................................................................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна
опаковка)
не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен
продукт, заплащана от обществените фондове в изрично изброените страни.
* Забележка. Информацията може да се попълни, ако е налична в лекарствените листи на съответните
обществени фондове.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: .............................................
(име, подпис и печат)
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Приложение № 5
към чл. 39, ал. 2
Изразходвани финансови средства за лекарствени продукти за броя пациенти по съответните заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти
за периода ........... м. – ............... м.

МКБ Наиме ATC Междунакод
новакод
родно
ние на
непатентно
забо
наименоваляване
ние

Търговско
наименование

Лекарст
Брой
Брой
вена
опаковки пациенти
форма

Стойност,
заплатен а
от НЗОК

Брой задължително здравноосигурени лица, обърнали се към системата по съответните заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарства
за периода ………г. – ……….г.

Код МКБ

Заболяване

Брой задължително
здравно осигурени лица,
обърнали се към системата на НЗОК по повод
на заболяването

Относителен дял спрямо общия брой задължително здравноосигурени лица, обърнали се
към системата

Приложение № 6
към чл. 49
ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА
Показател

Оценка

I. Предлагано ниво на заплащане по чл. 49 в процент:

......%

Забележка (записват
се ограничения и
условия, при които
се предлагат – за
приложение № 1 на
ПЛС – задължително
МКБ код по Наредба
№ 38 на МЗ)

1. на лекарствените продукти по чл. 6, ал. 2, т. 2 и
3 – 100 на сто по чл. 48. т. 1;
2. на лекарствените продукти за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизац ия и изискващи
продължително лечение – до 100 на сто по чл. 48, т. 2;
3. на лекарствените проду кти за хронично протичащи заболявания с висока степен на разпространение на заболеваемост та – до 75 на сто по
чл. 48, т. 3;
4. на лекарствените продукти за заболявания извън
тези по т. 1, 2 и 3 – до 50 на сто.
ІІ. Параметри по чл. 49:
1. крайна оценка на критериите по чл. 28;

................ т.

2. показанията за приложение на лекарствения продукт
съгласно кратката характеристика за вида лечение:
а) основно-етиологично/патогенетично лечение;

5

б) симптоматично лечение;

2

в) профилактично лечение;

4

г) палиативно лечение;

1

д) поддържащо лечение;

3

е) допълнително лечение;

1

3. социалната значимост на заболяването в Република 2 т. – ДА
България, за чието лечение се използва лекарственият 0 т. – НЕ
продукт;

заместителна терапия
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4. продължителност на лечението и изход;
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Бързо и дефинитивно
5 т.
Дълго и ефективно
3 т.
Дълго и недостатъчно
ефективно
1 т.

5. терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените фарма- 2 т. – ДА
ко-терапевтични ръководства в Република България, а 0 т. – НЕ
при липса на такива – стандарти за лечение и Добрата
медицинска практ ика в страните от Европейския съюз.
Общо – ............ т.
Ниво на заплащане по чл. 49 за лекарствени продукти по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 – 100 %.
Ниво на заплащане по чл. 49 за лекарствени продукти по чл. 6, ал. 2, т. 1:
–
–
–
–

над 78 точки – 100 %;
от 73 до 77 точки – 75 %;
от 68 до 72 точки – 50 %;
от 62 до 67 точки – 25 %.

Приложение № 7
към чл. 60, ал. 2
ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
Заявление № ...............
Приемане на заявлението от: (име на юрист), дата .........................
I. Информация за лекарствения продукт
МежНаКолидунаимечество
Притеродно нована
Окон- жател
непа- ние на Лекар- активчана разАТС тентно лекар- ствена ното телна решенинаистве- форма лекар- опаето за
менония
ствено ковка употревание/ провещеба
INN
дукт
ство

РегистрациДДД/
онен
тера№ на Пропев- МКБ разре- извотичен
шение дител
курс*
за
употреба

Дата на
подаваБрой
не на
ДДД
деклав опа- рацията
ковка
по
чл. 31,
ал. 2

*За лекарствени продукти с препоръчителна дневна доза, за които няма установена от СЗО ДДД.
II. Наличие на всички изискуеми документи за оценка на лекарствения продукт Без
*Със
забележки забележки
1. Заявление по образец
*Забележка. ....................................................
2. Копие от удостоверение за актуална съдебна регистрация, когато лицето не е
пререгистрирано по Закона за търговския регистър, съответно копие от търговския
регистър или от сходен документ по националното законодателство на съответната
държава, на притежателя на разрешението за употреба, издадени не по-късно от 6
месеца преди подаване на заявлението; когато лицето е регистрирано по Закона
за търговския регистър, посочва единния си идентификационен код (ЕИК).
*Забележка. ....................................................
3. Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се
подава от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато
пълномощното не е издадено в Република България, за същото се представя
превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
*Забележка. ....................................................
4. Доказателства относно
пълномощното по т. 3.

представителната

власт

на

лицето,

подписало
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*Забележка. ....................................................
5. Документ за платена държавна такса за всеки отделен лекарствен продукт.
*Забележка. ....................................................
6. Копие от решение/разрешение за употреба на лекарствения продукт.
*Забележка. ....................................................
7. Други изискуеми документи.
……………………………………………….........................
*Забележка. ....................................................
Изготвил:
ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
Заявление № ...............
Приемане на заявлението от: (име на юрист), дата .........................
I. Информация за лекарствения продукт
МежНаиКолидуна- меночество
Притеродно вание
на
Окон- жател
непана
Лекар- активчана разАТС тентно лекар- ствена ното телна решенинаистве- форма лекар- опаето за
менония
ствено ковка употревание/ провещеба
INN
дукт
ство

Дата:

РегистрациДДД/
онен
тера№ на Пропев- МКБ разре- извотичен
шение дител
курс*
за
употреба

Дата на
подаване на
деклаБрой
рациДДД
ята по
в опачл. 31,
ковка
ал. 2/
чл. 14,
ал. 1,
т. 5

*За лекарствени продукти с препоръчителна дневна доза, за които няма установена от СЗО ДДД.
II.A. За лекарствени продукти по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ

II.А.1. Процедура за включване на ЛП в ПЛС, включително образуване на
цена по чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ

*Приложения на ПЛС

*За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

II.А.2. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС, включително заличаване
на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ

*Приложения на ПЛС

*За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2 ,3

1

2

3

2

3

*Приложения на ПЛС
II.А.2.1. Процедура за изключване на ЛП от приложения на ПЛС
*За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

II.А.3. Процедура за промяна на включен ЛП в ПЛС, включително
заличаване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ

*Приложения на ПЛС

*За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

2

2

3

3
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промяна на наименование
промяна на притежател на РУ

Маркира се желаната
промяна в съответствие със
заявлението

промяна на производител/производители
промяна на показания
промяна на цена по реда на чл. 258, ал. 1.
II.Б. За лекарствени продукти с INN в ПЛС
II.Б.1. Процедура за образуване на пределна цена на ЛП с INN в ПЛС.

Маркира се
желаната промяна
в съответствие със
заявлението

II.Б.2. Процедура за промяна на образувана пределна цена на ЛП с INN в
ПЛС.
II.Б.3. Процедура по заличаване на пределна цена на ЛП с INN в ПЛС.

II.Б.4. Процедура по промяна на обстоятелствата в решение за пределна цена на ЛП с INN в ПЛС:
Маркира се
желаната промяна
в съответствие със
заявлението

промяна на наименование
промяна на притежател на РУ
промяна на производител/производители

ІІІ. Списък на страните по чл. 31, ал. 2, чл. 14, ал. 1, т. 5, в листите на които е включен лекарственият продукт
съгласно заявлението:
Лекарственият продукт се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд в страните по чл. 31, ал. 2 към датата на подаване на декларацията по чл. 31, ал. 3:
Румъния

Франция

Естония

Гърция

Словакия

Литва

Португалия

Испания

Основни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА” се ограждат съответните държави.
Лекарственият продукт се заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд в страните по чл. 8, ал. 3 към датата на подаване на декларацията
по чл. 31, ал. 3:
Белгия

Чехия

Латвия

Унгария

Полша

Допълнителни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА” се ограждат съответните държави
Лекарственият продукт е с цена на производител в страните по чл.
14, ал. 1, т. 5 към датата на подаване на декларацията:
Румъния

Франция

Естония

Гърция

Словакия

Литва

Португалия

Испания

Основни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА” се ограждат съответните държави.
Лекарственият продукт е с цена на производител в страните по чл.
10, ал. 3 към датата на подаване на декларацията по чл. 14, ал. 1,
т. 5:
Белгия

Чехия

Латвия

Унгария

Полша

Допълнителни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА” се ограждат съответните държави.
IV. Съгласно заявлението INN, към което принадлежи лекарственият продукт, се заплаща от обществен
здравноосигурителен фонд в поне три от следните държави по чл. 27, ал. 1, т. 3 към датата на подаване на
декларацията по чл. 31, ал. 3:
Румъния
Чехия
Естония
Гърция
*ДА
НЕ
Унгария
Литва
Португалия
Испания
*При отговор „ДА” се ограждат съответните държави.
Забележка. Във всички случаи по част I, III и IV, в които е установено несъответствие на посочените от кандидата
данни за продукта с данните на СЗО, разрешението за употреба и др., изготвящият становището прилага разпечатка
от източника. Разпечатката от ползвания източник се прилага към досието на заявителя.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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V. Предлагано ниво на заплащане на лекарствения продукт от страна на мед. експерти, определено по реда на
чл. 48, в % – …….

VI. Изчисления – приложения:
VI.1. За лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което се заплаща по реда на
Закона за здравното осигуряване.
VI.2. За лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните
заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона
за лечебните заведения.
VI.3. За лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на
заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и
ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни
обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с Наредба № 15 за имунизациите в Република
България.
VII. Определяне на референтна цена:
VII.1. Цена на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични средства, по елементи.
VII.2. Пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, по чл. 2, ал. 3, по елементи.
VII.3. Пределна цена на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 2, по елементи.
VIII. Лекарственият продукт е без забележки/със забележки*.

*Забележки:
Изготвил:
Дата:

Приложение № 8
към чл. 62

ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД
по чл. 62 на Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията,
правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране

Заявление №...............

Информация за лекарствения продукт

7-цифМеждурен
народАТС
но непакод
тентно
(ако е
наименозадавание/INN
ден)

Наименование на
лекарствения
продукт

Лекарствена
форма

КоличестПривено
тежасъдърОконтел на
жание на
чаразреактивно
телшенивещество
на
ето
(или
опаза
всички
ковка
употактивни
реба
вещества)

ДДД/
терапевтичен
курс*

Регистрационен
номер
(от
МКБ
разрешението
за
употреба)

*За лекарствени продукти с препоръчителна дневна доза, за които няма установена от СЗО ДДД.

Производител

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Процедура, за която е подадено заявлението:
I.1. Процедура за включване на ЛП в Позитивния лекарствен списък
(ПЛС), включително образуване на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ.

Приложения в ПЛС

* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче
№ 1, 2, 3.

№ 1

№ 2

№ 3

I.2. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС, включително заличаване
на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ.

№ 1

№ 2

№ 3

I.2.1. Процедура за изключване на ЛП от приложение на ПЛС.

№ 1

№ 2

№ 3

I.2.2. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС и заличаване на цена по
чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ.

№ 1

№ 2

№ 3

I.3. Процедура за промяна на включен лекарствен продукт в ПЛС:

№ 1

№ 2

№ 3

3.1. промяна на наименование;
3.2. промяна на притежател на РУ;
3.3. промяна на производител/производители;
3.4. промяна на показания;
3.5. промяна на цена по реда на чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ;
3.6. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
I.4. Процедура за образуване на пределна цена на ЛП.
I.5. Процедура за промяна на образувана пределна цена на ЛП.
I.6. Процедура по заличаване на пределна цена.
I.7. Процедура по промяна на обстоятелствата в решение за пределна цена:
7.1. промяна на наименование;
7.2. промяна на притежател на РУ;
7.3. промяна на производител/производители;
7.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
I.8. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.
I.9. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.
I.10. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание.
I.11. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание:
11.1. промяна на наименование;
11.2. промяна на притежател на РУ;
11.3. промяна на производител/производители;
11.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
I.12. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.
I.13. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание.
I.14. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без
лекарско предписание.
I.15. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан без лекарско предписание:
15.1. промяна на наименование;
15.2. промяна на притежател на РУ;
15.3. промяна на производител/производители;
15.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства.
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ІІ. Обобщени данни от приложение № 7
ВИДОВЕ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТ,

РЕЗУЛТАТ ОТ

ИЗГОТВИЛ

ОЦЕНКАТА

ОЦЕНКАТА

(без забележки или

ЗАБЕЛЕЖКИ

със забележки*)
ЮРИДИЧЕСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

МЕДИЦИНСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

ІІІ. Оценка на лекарствения продукт:
– оценка на критериите по чл. 28;
– определяне на референтната стойност съгласно чл. 40 – 47;
– определяне нивото на заплащане на лекарствения продукт по чл. 48.
IV. РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ

ІV.1. по отношение регистрирана цена
на цена/промяна на на производител в
обстоятелства
размер на ...
(в лв.)

заявена цена на
производител в размер на
...
(в лв.) на база цена в .....
(референтна държава)

ІV.2. по отношение на условията, изискванията, критериите и
правилата за включване, промяна или изключване на ЛП в ПЛС
....................................................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА
ДОКЛАДЧИКА
одобрява/
не одобрява
цената/
промяната
отговаря/
не отговаря

(име, подпис)

Дата
13238

РЕШЕНИЕ № 906
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за отчуж даване на имоти и части от имот и – ч а с т н а с о б с т в е н о с т, з а д ъ р ж а в н а
н у ж да з а изг ра ж да не на обект „ Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране
на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1:
Крумово – Първомай
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта и запазване осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно
Финансовия меморандум между Република
България и Европейската комисия за отпускане на финансова помощ по програма
ИСПА, подписан през 2001 г.,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай, съгласно Заповед
№ РД-02-14-1638 на министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 30 септември
2010 г. за изменение на парцеларния план за
пътен надлез при км 198+477 и км 199+241.44 в
землището на кв. Дебър, гр. Първомай, община
Първомай, имоти и части от имоти – частна
собственост, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

Имот №
от парцеларния
план
(стар
номер
на имот)

99101.180.50

99101.180.67

99101.68.1

Имот
№ от
КВС

180050

180067

868001

0,092

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

Сграда

Сграда
навес

За
складова
база

Нива

Урбанизирана
територия

Земеделска
територия
1,996

0,103

0,021

0,092

0,054

1,815

91,00

750,00

6590,00

31385,00

53670,00

Oценка на
площта за
отчуждаване
(в лв.)

гр. Първомай,
ул. „Орфей“
№ 9б
гр. Първомай,
ул. „Перуника“
№6
гр. София,
ж.к. Люлин,
бл. 344, ет. 6,
ап. 31

ИНВЕСТ –
ИВАНОВ –
ЕООД
АТАНАС
ЯНЕВ
ДИНКОВ
ЙОРДАНКА
ЯНЕВА
КАЦАРОВА
Насл. на
МИТКО
ЖЕЛЯЗКОВ
ДИНКОВ

гр. Пловдив,
ул. „Васил
Левски“ № 1

гр. Пловдив,
ул. „Васил
Левски“ № 1

гр. Пловдив,
ул. „Васил
Левски“ № 1

Адрес на
собственика

ДИМИТЪР
ТОДОРОВ
АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР
ТОДОРОВ
АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР
ТОДОРОВ
АНГЕЛОВ

Собственик
(име, презиме,
фамилия)

ДЪРЖАВЕН

РЕАЛНИ
ГРАНИЦИ

0,054

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

Депо за
вторични
суровини

Урбанизирана
територия

Площ за
отчуждаване
(в дка)

52

1,070

2,000

Местност

Начин на
трайно
ползване
на
поземлените имоти

Трайно
предназначение
на
териториите

Площ,
Площ,
отчуждена с
отчуждена
Площ
Решение
с Решение
на
№ 926 на
№ 266 на
имота
Министерския Министер(в дка)
съвет
ския съвет
от 2005 г.
от 2009 г.

Землище гр. Първомай, кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив,
ЕКАТТЕ 59080 – km 198+477 и km 199+241.44

Приложение
към т. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 100

Имот №
от парцеларния
план
(стар
номер
на имот)

99101.180.22

99101.180.24

99101.180.26

99101.180.45

Имот
№ от
КВС

180022

180024

180026

180045

Начин на
трайно
ползване
на
поземлените имоти

Нива

Нива

Нива

Нива

Трайно
предназначение
на
териториите

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

3,702

3,200

1,700

0,950

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

Местност

Площ,
Площ,
отчуждена с
отчуждена
Площ
Решение
с Решение
на
№ 926 на
№ 266 на
имота
Министерския Министер(в дка)
съвет
ския съвет
от 2005 г.
от 2009 г.

91,00

596,00

ТОСКА
АНГЕЛОВА
ЯНКОВА

гр. Хасково,
ул. „Тракийска
низина“ № 7

гр. Първомай,
ул. „Орфей“
№3

гр. София,
ж.к. Банишо
ра, бл. 41Б

НИКОЛАЙ
КОСТА
ДИНОВ
НИКОЛОВ

ИВАН
ВАСИЛЕВ
НИКОЛОВ

гр. Първомай,
кв. Дебър

Насл. на
ДОБРИ
ГОЧЕВ
РАЙКОВ

гр. Първомай,
ул. „А. Войво
да“ № 3

гр. Първомай,
ул. „Панайот
Волов“ № 14а

ПЯНКО
АТАНАСОВ
ГОЧЕВ

НАДЯ
КИРИЛОВА
ХРИСТО
ЗОВА

гр. Първомай,
ул. „П. Евти
мий“ № 12

ГОЧО
АТАНАСОВ
РАЙКОВ

гр. Първомай

ЙОРДАНКА
ТОСКОВА
КОНУШ
ЛИЕВА

гр. Първомай

гр. Първомай,
ул. „П. Евти
мий“ № 12

ГОЧО
АТАНАСОВ
РАЙКОВ

ЙОРДАН
ГЕОРГИЕВ
АСЕНОВ

Адрес на
собственика

Собственик
(име, презиме,
фамилия)

ВЕСТНИК

0,105

0,692

1079,00

1169,00

Oценка на
площта за
отчуждаване
(в лв.)

ДЪРЖАВЕН

1,196

1,295

Площ за
отчуждаване
(в дка)

БРОЙ 100
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Имот №
от парцеларния
план
(стар
номер
на имот)

99101.180.46

99101.180.47

99101.180.48

99101.180.51

99101.180.68

99101.180.53

Имот
№ от
КВС

180046

180047

180048

180051

180068

180072

Начин на
трайно
ползване
на
поземлените имоти

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Ливада

Трайно
предназначение
на
териториите

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

0,950

0,950

1,100

1,700

2,140

4,300

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

Местност

Площ,
Площ,
отчуждена с
отчуждена
Площ
Решение
с Решение
на
№ 926 на
№ 266 на
имота
Министерския Министер(в дка)
ския съвет
съвет
от 2009 г.
от 2005 г.

1,496

1381,00

133,00

119,00

гр. Първомай,
ул. „Орфей“
№ 9б
гр. Първомай,
ул. „Перуника“
№6
гр. София,
ж.к. Люлин,
бл. 344, ет. 6,
ап. 31
гр. Първомай,
ул. „Стефан
Стамболов“
№7

ИНВЕСТ –
ИВАНОВ –
ЕООД
АТАНАС
ЯНЕВ
ДИНКОВ
ЙОРДАНКА
ЯНЕВА
КАЦАРОВА
ТОДОР
АТАНАСОВ
РУСИНОВ

ДАНИЕЛА
гр. Първомай,
ДОБРЕВА
ул. „Перуника“
АНДОНОВА
№ 58

гр. Първомай

гр. Първомай

гр. Първомай,
ул. „Антим І“
№6

Адрес на
собственика

ЯНЮ
МЛАДЕНОВ
САЛТЪНОВ

Насл. на
ДИМИТЪР
ТЕНЕВ
БУЗОВ

ГЕОРГИ
ДИНКОВ
ГЕОРГИЕВ

ЯНЮ
КАЛИНОВ
ТЪМБАЛЕВ

Собственик
(име, презиме,
фамилия)

ДЪРЖАВЕН

0,150

0,138

538,00

735,00

444,00

Oценка на
площта за
отчуждаване
(в лв.)

54

0,624

0,853

0,515

Площ за
отчуждаване
(в дка)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 100

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

223151 99101.223.125

223153 99101.223.125

99101.230.71

99101.230.72

230071

230072

230134 99101.230.133

5,181

5,197

0,907

8,508

4,420

6,938

43,694

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО

ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
ДОЛ.
КОМСАЛ
ПОДСЕЛО
КАБАТА
КАЛАДЖ.
ЧЕИР
КАБАТА
КАЛАДЖ.
ЧЕИР
КАБАТА
КАЛАДЖ.
ЧЕИР

Местност

0,120

2,488

0,808

Площ,
Площ,
отчуждена с
отчуждена
Площ
Решение
с Решение
на
№ 926 на
№ 266 на
имота
Министерския Министер(в дка)
ския съвет
съвет
от 2009 г.
от 2005 г.

0,682

0,435

0,382

0,079

0,026

1,590

0,382

Площ за
отчуждаване
(в дка)

672,00

384,00

329,00

70,00

22,00

1467,00

337,00

Oценка на
площта за
отчуждаване
(в лв.)

гр. София, ул.
„Съборна“
№ 2А, ет. 1

гр. Първомай

Насл. на
ПЕТЪР
ГЕОРГИЕВ
АРА
БАДЖИЕВ
АДФ
БЪЛГАРИЯ –
ЕООД

гр. Първомай

гр. Първомай

Насл. на
СЛАВ
ГЕОРГИЕВ
ДИНЕВ
ЕЛЕНА
АНГЕЛОВА
СТОЙЧЕВА

гр. Първомай

Насл. на
СЛАВ
ГЕОРГИЕВ
ДИНЕВ

гр. Чирпан, ул.
„Димо Недев“
№ 22

ГЕОРГИ
ДЖАНКОВ
ТОТЕВ

гр. Първомай

гр. Чирпан,
ул. „Асен
Златаров“
№7

СТОЯН
ДИМОВ
ДИМОВ

АСЕН
БОЯНОВ
ХРИСТОВ

Адрес на
собственика

Собственик
(име, презиме,
фамилия)

ДЪРЖАВЕН

13128

Нива

Земеделска
територия

99101.223.91

223091

Нива

223090

Земеделска
територия

99101.223.90

Имот
№ от
КВС

Начин на
трайно
ползване
на
поземлените имоти

Трайно
предназначение
на
териториите

Имот №
от парцеларния
план
(стар
номер
на имот)

БРОЙ 100
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 909
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти,
от находище „Чакъров дрян“, разположено
в землищeто на с. Камилски дол, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 4 – 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти,
от находище „Чакъров дрян“, разположено
в землищeто на с. Камилски дол, община
Ивайловград, област Хасково.
2. Определя концесионна площ с общ
размер 239 дка, вк лючваща п лощ и т е на
1-ви контур – първа мраморна пачка, 2-ри
контур – втора мраморна пачка, 3-ти контур – гнайсошисти, на находище „Чакъров
дрян“ и необходимите площи за осъществяване
на дейността по концесията извън добива,
както следва:
2.1. 1-ви контур на концесионна площ с
размер 212 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението.
1-ви контур на концесионната площ включва:
2-ри контур – втора мраморна пачка, и 3-ти
контур – гнайсошисти на находище „Чакъров
дрян“ и необходимите площи за осъществяване
на дейността по концесията извън добива, и
2.2. 2-ри контур на концесионна площ с
размер 27 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 11 до № 16 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. 2-ри
контур на концесионната площ включва: 1-ви
контур – първа мраморна пачка на находище
„Чакъров дрян“ и необходимите площи за
осъществяване на дейността по концесията
извън добива.
3. Площта, покриваща находището, е 140
дка и е индивидуализирана, както следва:
3.1. за 1-ви кон т у р – п ърва м раморна
пачка – площ с размер 19 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 12 съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор;
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3.2. за 2-ри кон т у р – вт ора м раморна
пачка – площ с размер 28 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 14 съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор;
3.3. за 3-ти контур – гнайсошисти – площ
с размер 93 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
5.1. Влизане в сила на положително решение
за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение за добив на подземни
богатст ва – ска лнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти, от находище
„Чакъров дрян“, разположено в землището на
с. Камилски дол, община Ивайловград, област
Хасково, с предмета и целите на опазване на
защитена зона „Родопи – Източни“ с официален код BG 0001032 и защитена зона „Язовир
Ивайловград“ с официален код BG 0002106 по
Закона за биологичното разнообразие.
5.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 10.1.1.
6. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
7. Определя за концесионер по право ЕТ
„Руска Ангелова“ – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0284 от 22.01.2007 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
8. Концесията да се осъществява при следните условия:
8.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка на
подземните богатства от находище „Чакъров
дрян“, изготвени в съответствие с условията на
решението по оценка на въздействието върху
околната среда и оценка за съвместимост.
8.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
8.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
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горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
8.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
8.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
8.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
8.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
8.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при съгласуване на проектите по т. 9.2.3;
8.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
8.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
8.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
8.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
8.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
8.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
9. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
9.1. Основни права на концесионера:
9.1.1. да добива мрамори и гнайсошисти
от находището по т. 1;
9.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мрамори и гнайсошисти;
9.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
9.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
мрамори и гнайсошисти;
9.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
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концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
9.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства по т. 1;
9.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
9.2. Основни задължения на концесионера:
9.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
9.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
9.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
9.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
9.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
9.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
9.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
9.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
9.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
9.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
9.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 9.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
9.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 9.2.3.3;
9.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
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9.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната среда, защитените със закон територии,
обекти, растителни и животински видове,
културни ценности;
9.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
9.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
9.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна цена по оперативни
данни за съответния период – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
9.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др.,
и отчет за вложените инвестиции;
9.2.6.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
9.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
9.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
9.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
9.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 9.2.3.4;
9.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
9.3. Основни права на концедента:
9.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
9.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
9.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 9.2.6.2;
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9.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
9.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
9.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 10.1;
9.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
9.4. Основни задължения на концедента:
9.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
9.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
10. Определя следните видове гаранции
за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
10.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията по концесионния договор,
както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4987 лв. и се
представя в срок до 7 дни от датата на влизане
в сила на съответното решение по т. 5.1;
10.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен данък върху добавената
стойност (ДДС) и се представя на концедента
до 31 януари на съответната година.
10.2. Банковата гаранция по т. 10.1.1 и 10.1.2
е валидна до 28 февруари на следващата година.
10.3. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 10.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 14-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
10.4. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
10.5. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, усло-
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вията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
11. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
11.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
11.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
11.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и мeтодиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства.
11.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 11.3 – мрамори и гнайсошисти за добив на плочи, не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и
по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – мрамори и
гнайсошисти за трошени фракции, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
11.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1565 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 300 куб. м/шестмесечие (144
куб. м мрамори и гнайсошисти за плочи и 156
куб. м гнайсошисти, годни за трошен камък),
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство, съгласно т. 11.4.
11.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 11.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 11.4 и 11.5 се променя с
допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
11.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена по реда на т. 11.3 или 11.5, по бюджета
на Община Ивайловград по ред, определен в
концесионния договор.
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12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ЕТ „Руска Ангелова“ – с. Дъбовец.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Чакъров дрян“ в координатна
система „1970 г.“
№

Х

Y

1.

4542496,0

9469420,2

2.

4542362,2

9469695,8

3.

4542371,0

9469963,0

4.

4542027,0

9469901,6

1-ви контур

5.

4541923,0

9469751,0

6.

4541916,7

9469592,2

7.

4541915,2

9469564,9

8.

4541937,4

9469556,0

9.

4542469,0

9469371,0

10.

4542495,7

9469391,4

11.

4542236,5

9469219,7

12.

4542249,4

9469265,1

13.

4542238,6

9469332,3

14.

4541916,7

9469414,8

15.

4541914,0

9469399,5

16.

4542196,9

9469215,1

2-ри контур
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-3147
от 12 декември 2011 г.

за реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна безопасност
и защита на населението на Министерството
на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за осъществяване на превантивна дейност от
органите за пожарна безопасност и защита
на населението (ПБЗН) на Министерството
на вътрешните работи (МВР) при изпълнение
на задачата за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия.
Чл. 2. Превантивната дейност се осъществява от органите за ПБЗН на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ при МВР (ГДПБЗН – МВР)
съвместно с органите на държавната власт,
местното самоу правление, юри дическ ите
лица и гражданите при оказване на експертна
и методическа помощ.
Чл. 3. Превантивната дейност на ГДПБЗН –
МВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и
обучение на населението за предотвратяване
на пожари, формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на необходимите
защитни мерки;
2. участие в разработването на планове,
свързани със защитата при бедствия;
3. подпомагане на министъра на вътрешните работи при осъществяване на дейността
по категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете от бедствия;
4. поддържане на колективни и индивидуални средства за защита, предоставени на
ГДПБЗН – МВР в съответствие с изискванията на Наредбата за реда за изграж дане,
поддържане и използване на колективните
средства за защита, приета с Постановление
№ 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 23 от 2009 г.), и Наредбата за реда за
създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане запасите от
индивидуални средства за защита, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм.,
бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.);
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5. анализ на информацията, получавана
в Национа лни я оперативно ком у никационно-информационен център (НОКИЦ) за
подпомагане на процеса по управление на
риска от пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
6. предлагане на насоки за развитие на
обучението и образователните програми по
защитата от пожари, бедствия и извънредни
ситуации.
Чл. 4. При осъществяване на превантивната дейност органите за ПБЗН на МВР:
1. ползват текущата информация за операт ивната обстановка в ст раната и дейността на органите за ПБЗН от Националния оперативно-комуникационен център и
облас т н и т е операт и вно -ком у н и к а ц ион н и
центрове (ОКИЦ) при ГДПБЗН – МВР, съгласно териториалната и функционалната
им компетентност;
2. поддържат връзка с НОКИЦ/ОКИЦ на
ГДПБЗН – МВР по време на ликвидиране на
вредните последици от произшествия, провеждане на учения в областта на защитата
при пожари, бедствия и извънредни ситуации,
при планиране и задействане на механизмите
за сътрудничество за подпомагане, свързани
с механизмите за граж данско-аварийното
планиране и гражданската защита и др.;
3. ползват информационно-статистически
и аналитични данни в областта на ПБЗН
за нуж дите на редакционно-издателската,
култу рно-информационната и разяснителната дейност;
4. анализират придобитата информация
в областта на ПБЗН за определяне на насоките, планирането и осъществяването на
превантивна дейност;
5. подпомагат организирането на доброволни формировани я за предотвратяване
и л и ов ла д я ва не на пож ари, б едс т ви я и
извън редни си т уации и отст ран яване на
последиците от тях;
6. взаимодействат със сл у ж ителите от
Специализираната административна дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“
на МВР;
7. проучват международния опит и добрите практики, разработват и прилагат нови
методи, форми и средства за осъществяване
на превантивната дейност.
Чл. 5. Финансирането на превантивната
дейност по ПБЗН се извършва целево от бюджетите за съответната година на ГДПБЗН –
МВР, от дарения от страната и чужбина, чрез
разработване на проекти за кандидатстване
по оперативни правителствени и обществени
програми, структурни фондове и други по
установения ред.
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в т о р а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Н А ПРЕВАНТИВН А
ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН НА МВР
Раздел І
Информационно-разясните лна дейнос т и
обучение на населението и органите на изпълнителната власт
Чл. 6. (1) Органите за ПБЗН осъществяват информационно-разяснителна дейност и
обучение на населението за предотвратяване
на пожари, за формиране на необходимото
поведение и действия при пожари, бедствия
и извънредни ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки.
(2) Информационно-разяснителната дейност е информационно въздействие за повишаване нивото на информираност и осведоменост
на населението чрез подходящи канали и
средства за обществена комуникация, организиране на обществено насочени инициативи,
мероприятия и прояви с учебен, спортно-състезателен и демонстративен характер.
(3) При осъществяване на дейността по
ал. 2 органите за ПБЗН разработват специализирани материали, организират и провеждат
целенасочени информационни кампании за:
1. повишаване информираността на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
2. формиране и поддържане на необходимото поведение у гражданите за предотвратяване
и отстраняване на причините и условията за
възникване и разпространение на пожари,
прилагане на мерките за осигу ряване на
защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации, начините за поведение и действие
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
3. разясняване дейността на органите за
ПБЗН при МВР, традициите и достиженията,
популяризиране на добри практики и международния опит в областта на ПБЗН;
4. подпомагане създаването на доброволни
формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и за отстраняване на последиците
от тях;
5. популяризиране и подпомагане работата
на движението на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец“ и
другите специализирани извънкласни и извънучилищни форми за работа с подрастващите.
(4) Съдържанието на информационноразяснителната дейност се съобразява с характеристиките на оперативната обстановка
в областта на ПБЗН за съответния период
и територия, спецификата на потенциални-
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те опасности и рискове, със спецификата
на рисковите групи от населението, тези в
неравностойно положение и неработещите.
(5) Дейността на органите за ПБЗН по
обучение на населението за формиране на
необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за
прилагане на необходимите защитни мерки
включва:
1. изготвяне и предлагане на насоки за
развитие на обучението и образователните
програми по защитата от пожари, бедствия
и извънредни ситуации;
2. участие в разработването на програми
за обучение, учебни материали и помагала
за детските градини и училищата и планове
за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в
системата на народната просвета;
3. оказване на методическа и експертна
помощ при провеждане на учебни занятия,
семинари и беседи;
4. участие в разработването на дидактични средства за подготовката и обучението
на населението, включително за хората с
увреждания.
(6) Обучението на населението по ПБЗН
може да се провежда от органите на ГДПБЗН –
МВР и в центровете за обучение по ПБЗН
към ГДПБЗН – МВР.
(7) Органите за ПБЗН организират обучение на органите на изпълнителната власт
за ранното предупреждение и оповестяване с
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ)
във взаимодействие със структурите на МВР
и съгласно изискванията на Наредбата за
ранното пред у преж дение и оповестяване
при бедствия, приета с Постановление № 70
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 26 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г. и
бр. 7 от 2011 г.).
Раздел IІ
Планиране на защитата при бедствия
Чл. 7. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ подпомага
министъра на вътрешните работи при осъществяване на взаимодействие с органите на
изпълнителната власт и неправителствените
организации за:
1. разработване на Националния план за
защита при бедствия и за актуализиране на
негови части;
2. разработване на Националната програма за защита при бедствия и на годишните
планове за изпълнението є;
3. установяване и означаване на европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и при
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съгласуването на операторските планове на
означената ЕКИ;
4. изпълнение на дейностите от годишния
план на Националната програма за защита
при бедстви я, финансирани от Меж ду ведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане.
Чл. 8. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ подпомага
главния секретар на МВР при:
1. координиране и контрол по изпълнението на Националната програма за защита
при бедствия, на годишните планове за изпълнението є и на плановете за защита при
бедствия;
2. координиране разработването и съгласуването на плановете по чл. 9, ал. 2 от Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ).
Чл. 9. Органите за ПБЗН на СУПБЗН/
ОУПБЗН участват в планирането на защитата
при бедствия на общинско и областно ниво.
Чл. 10. За целите на планирането на защитата при бедствия на общинско и областно
ниво органите за ПБЗН на СУПБЗН/ОУПБЗН:
1. събират информация за обектите по
чл. 35 и 36 ЗЗБ;
2. събират информация от собствениците/
операторите на обектите по т. 1 данни от
оценката на риска за населението в прилежащите им територии по отношение на следните
опасности: сеизмична, геоложка, радиационна, биологична, от вредно въздействие на
води и от химични вещества;
3. ползват картен материал с обозначени
критични участъци по поречията от собствениците на коригираните речни легла,
които при високи води могат да причинят
наводнения на прилежащите населени места
и инфраструктура;
4. взаимодействат с органите на изпълнителната власт за предвиждане и прилагане на
инженерно-технически мерки за осигуряване
на планираната защита на населението и
възможност за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР);
5. актуализират информацията за средствата за защита на населението, за планираните
сили и ресурси в случай на бедствено положение, за екипите на единната спасителна
система (ЕСС) и техните възможности за
провеждане на СНАВР.
Чл. 11. Органите за ПБЗН на СУПБЗН/
ОУПБЗН дават становища по предложенията
на териториалните органи на изпълнителната
власт за включване на дейности по поддържане
проводимостта на речните легла в годишните планове за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия.
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Раздел ІІІ
Мониторинг и анализ на данни с цел управление на риска от бедствия и координация
на съставните части на единната спасителна
система
Чл. 12. Мониторингът и анализът на данните за радиационната обстановка включват:
1. поддържане на дублираща станция към
Националната система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република
България;
2. измерване на радиационния гама-фон
в постовете за радиационно наблюдение на
общините и предоставяне на информацията
в НОКИЦ;
3. изг о т вя не на ежед невен а на л из на
радиационната обстановка в страната след
обобщаване на данните от постовете за радиационно наблюдение и Националната система
за непрекъснат контрол на радиационния
гама-фон в Република България;
4. ежедневно публикуване на информация
за радиационния фон в Република България
на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР, а
при възникване на извънредна обстановка – и
информацията, предоставена от Агенцията за
ядрено регулиране;
5. поддържане и използване на работна
станция на системата за подпомагане вземането на решения при аварийни ситуации
в реално време (RODOS);
6. поддържане на дублираща станция по
Споразумението за уведомяване и обмяна на
информация във всички случаи, в които една
от страните участнички или държава – членка
на Евратом реши да предприеме широкообхватни по естеството си мерки за защита на
населението в случай на радиационна опасност (ECURIE).
Чл. 13. Мониторингът и анализът на данни,
получавани от информационните системи
на Центъра за аерокосмическо наблюдение
(ЦАН) при ГДПБЗН – МВР, включват:
1. наблюдение в реално време, прием и
обработка на сателитни данни, получавани
от специализирани метеорологични и научни
сателити за изследване на Земята от Космоса;
2. анализиране на моментното състояние
на процесите и явленията, развиващи се в
атмосферата, земната и водната повърхност,
за откриване, локализиране и проследяване
в реално време на развиващите се природни
опасности и бедствени явления;
3. предоставяне на ежедневна информация на НОКИЦ и ОКИЦ и публикуване на
обработените данни в геопортала на ЦАН;
4. поддържане на национална точка за
контакт по проектите SAFER, LinkER, GMOSAIK, осъществявани по програма GMES
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на Европейската космическа агенция и Европейската комисия (Глобален мониторинг
на околната среда и сигурност);
5. анализ на сателитни и наземни данни, получавани от различни източници от
страната и чужбина; поддържане на система
база данни;
6. изготвяне на картографски продукти за
дейностите по ПБЗН.
Чл. 14. За управление на риска от бедствия
и координация на съставните части на ЕСС
НОКИЦ и ОКИЦ:
1. получават, обработват и предоставят
информация за възникнали пожари, бедствия
и извънредни ситуации на територията на
Република България;
2. получават, обработват и предоставят
данните за анализ, получавани от системите
за мониторинг на ГДПБЗН за подпомагане
на процеса.
Чл. 15. Националният оперативен комуникационно-информационен център поддържа
непрекъсната връзка и извършва обмен на информация за реагиране при бедствия, пожари
и извънредни ситуации като национална оперативна точка 24/7 с Центъра за мониторинг и
информация (MIC) на Европейската комисия,
Ситуационния център за извънредни ситуации
на Съвета на Европейския съюз (SITCEN),
Евроатлантическия координационен център за
реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО,
Офиса за координация на хуманитарните
дейности на ООН (UNOCHA) и регионалните
споразумения – Инициативата за превенция и
готовност при бедствия за Югоизточна Европа
(DPPI – SEE), Съвета за гражданско-военно
аварийно планиране в Югоизточна Европа
(CMEP SEE Council).
Раздел ІV
Коорд и на ц и я и у час т ие в п ла н и ра не т о,
подготовката и провеждането на учения в
областта на защитата при пожари, бедствия
и извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска
защита на Европейския съюз
Чл. 16. За провеждане на учения в областта
на защитата при пожари, бедствия, извънредни
ситуации, гражданското аварийно планиране
и механизма за гражданска защита на Европейския съюз ГДПБЗН – МВР:
1. участва в планирането, подготовката и
провеждането на национални пълномащабни
учения за проиграване на Националния план
за защита при бедствия;
2. планира, организира и провежда пълномащабно аварийно у чение и аварийни
тренировки на ЕСС за прилагане на външ-
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ния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“ поне
веднъж на 5 години;
3. изгражда и поддържа модули за спасителни операции в областта на гражданската
защита; осигурява обучение на ръководния
състав и експертите от регистрираните модули съгласно програмите за обучение на ЕС и
участие в операции и учения на ЕС.
Чл. 17. Органите на ПБЗН на СУПБЗН/
ОУПБЗН участват в планирането, подготовката и провеждането на пълномащабни учения за проиграване на областни и общински
планове за защита при бедствия.
Раздел V
Редакционно-издателска и културно-информационна дейност
Чл. 18. (1) Органите за ПБЗН извършват
специализирана редакционно-издателска и
културно-информационна дейност в областта
на ПБЗН.
(2) Реда к ц ион но -издат елската дей нос т
представлява подготовката, списването, издаването и разпространението на периодични и други издания в областта на ПБЗН за
нуждите на:
1. отразяване политиката и дейността на
органите за ПБЗН на МВР, положителен наш
и международен опит и тенденции в областта
на ПБЗН;
2. осъществяване на информационно-разяснителна дейност и обучение на населението;
3. повишаване професионалната подготовка на служителите от органите за ПБЗН
при МВР;
4. популяризиране на традициите и достиженията на страната за осигуряване на
пожарна безопасност, спасяване и защита
при бедствия.
(3) Органите за ПБЗН, осъществяващи
превантивна дейност, организират и извършват културно-информационна дейност чрез:
1. организиране на публични мероприятия,
презентации, специализирани изложби и др.;
2. съхраняване историческата памет за
развитието, традициите и достиженията на
страната, както и участието в международното
сътрудничество за осигуряването на пожарната безопасност, спасяването и защитата
при бедствия;
3. взаимодействие със средствата за масова
информация, културните институции, организации и дейци по реда, установен в МВР;
4. оказване на методическа и експертна
помощ на други органи, юридически и физически лица при провеждане на културно-информационна дейност, свързана с осигуряване
на пожарна безопасност, спасяване и защита
при бедствия;
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5. организиране отбелязването на важни
дати, годишнини, чествания, празници и др.,
свързани с конкретни инициативи, значими
събития и личности със значение за осигуряването на пожарната безопасност, спасяването
и защитата при бедствия.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Ч л. 19. (1) Гла вна д и р ек ц и я „П Б ЗН“
при МВР:
1. организира и осъществява превантивната
дейност по ПБЗН на територията на страната
съвместно с органите на държавната власт,
местното самоу правление, юри дическ ите
лица и гражданите;
2. методически ръководи и контролира
осъществяваната превантивна дейност от
СУПБЗН и ОУПБЗН при ГДПБЗН – МВР;
3. разрабо т ва п риори т ет н и насок и на
дейността (концепции, стратегии, програми,
проекти, инициативи и др.) за създаване на
необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика
по превенция при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
4. информира, координира и взаимодейства
с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и
гражданите за подготовка на населението за
действия при пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
5. осъществява сътрудничеството в областта на превантивната дейност по ПБЗН
със съответните служби на други държави,
международни органи и организации.
(2) Органите на ГДПБЗН, осъществяващи
превантивна дейност:
1. организират и осъществяват превантивната дейност в съответствие с тяхната
компетентност;
2. осъществяват взаимодействието в областта на ПБЗН с териториалните структури
на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите
и подпомагат дейността им с тематични и
специализирани информационни материали;
3. информират и предлагат на органите по
т. 2 мерки за снижаване риска при бедствия,
пожари и извънредни ситуации;
4. организират мероприятия с превантивен
характер като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране и обучение на населението по защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
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5. организират провеждането на учебни,
спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред подрастващите, включително
и чрез националното младежко движение
„Млад огнеборец“ и други специализирани
извънк ласни и извъну чилищни форми за
работа с подрастващите;
6. организират провеждането на културноинформационна и разяснителна дейност сред
населението по защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации.
Чл. 20. (1) Превантивната дейност се планира, отчита и анализира по реда, установен
за Министерството на вътрешните работи.
(2) Превантивната дейност, осъществявана
от органите на ПБЗН, се регистрира в тетрадка-дневник (съгласно приложението) за
ежедневен отчет и се отчита като самостоятелна част от цялостната им дейност.
(3) Превантивната дейност се оценява по
методика, утвърдена от главния секретар на
МВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗА ИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРА ЛНИТЕ
И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖ АВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
И ГРА ЖДАНИТЕ
Чл. 21. Органите на ГДПБЗН – МВР в
съответствие с тяхната компетентност взаимодействат с централните и териториалните
органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите
при планиране, координиране и осъществяване на превантивната дейност за осигуряване
на пожарна безопасност, спасяване и защита
при бедствия, като:
1. участват при разработването и съгласуването на нормативни актове, концепции,
стратегии, методики (за оценка на риска от
природни и антропогенни заплахи, за установяване на критична инфраструктура и др.) и
указания, свързани с превантивната дейност;
2. осъществяват взаимодействие и обменят
информация за поддържане на регистри на
обектите от критичната инфраструктура, на
обектите по чл. 35 и 36 ЗЗБ, активни и стабилизирани свлачища, колективни средства
за защита и на водовземните съоръжения за
ползване при извънредни ситуации;
3. участват в организацията, координацията
и контрола на съвместните задачи, инициативи и мероприятия, отчитат постигнатите
резултати и работят за подобряването им;
4. при необходимост, но не по-малко от
един път годишно, предоставят на териториалните органи на изпълнителната власт
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информация-анализ за пожарната обстановка
и за проблемите, свързани с ПБЗН на съответната територия, като предлагат превантивни
мерки за тяхното решаване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Наредба № Iз-809 от 2010 г.
за реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна безопасност
и спасяване на МВР (ДВ, бр. 33 от 2010 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на органите за пожарна безопасност и защита
на населението на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и
териториалните є звена.
Министър: Цветан Цветанов
Приложение
към чл. 20, ал. 2
ТЕТРАДКА-ДНЕВНИК
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СУПБЗН/ОУПБЗН
ПРИ ГДПБЗН – МВР
№

Дата

Дейност
вид

1

2

3

Във
Изгот- Забевръзка/
вил/
лежизпъл- извърка
място
нение на шил
(задача, (подкампапис)
ния
и др.)
4

5

6

7

13177

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на културните организации (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2007 г.; попр., бр. 28 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Информацията в регистъра се набира
въз основа на заявления, подадени писмено
или по електронен път. В случаите, когато

ВЕСТНИК
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заявлението се подава по електронен път,
се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а
документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
Заявлението се подава по образец съгласно
приложение № 1 и съдържа:
1. наименование на организацията, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър;
3. форма на собственост, начин на създаване, предмет на дейност и начин на управление и представителство.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към за я влен ие т о се п ри ла га а к т
за създаване на културната организация в
случаите, когато актът не е обнародван или
вписан в публичен регистър.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думата „или“ се заменя
с „и“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При установяване на недостатъци или
непълноти в заявлението и в приложените
документи длъжностното лице, водещо регистъра, дава указания на заявителя да отстрани
допуснатите нередности в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението за това.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В преписката по ал. 1 се класират:
1. заявлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи съгласно приложение № 1;
2. слу жебно полу чените док у менти от
длъжностното лице;
3. информационната карта по чл. 6, ал. 1,
попълнена от длъжностното лице;
4. указанията по ал. 2;
5. удостоверението по чл. 8, ал. 3 или
отказът за издаване на удостоверение.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистърът е публичен и достъпът до
него се осъществява чрез интернет страницата
на Министерство на културата.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Регистърът в електронен вид съдържа
база данни относно:
1. наименованието на културната организация, седалище и адрес на управление;
2. лицето, представляващо организацията;
3. индивидуалния регистрационен номер
по чл. 8, ал. 1;
4. ед и н н и я и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ или по търговския регистър.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
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§ 5. Приложение № 1 към чл. 3 ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
До
Министерството на културата

З А Я В Л Е Н И Е
от
...............................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо организацията)

Моля на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата да впишете в
информационния регистър следната организация:
Наименование на организацията: .............................................................................................................
Единен идентификационен код: .................................................................................................................
Форма на собственост
 държавна
 общинска

 частна
 смесена
(моля отбележете)

Начин на създаване:
 със закон
..................................................................................................................................................................................
(посочва се брой и година на ДВ)

 акт на Министерския съвет

..................................................................................................................................................................................
(посочва се брой и година на ДВ)

 решение на общински съвет

..................................................................................................................................................................................
(прилага се заверено копие)

 по реда на ТЗ

(посочва се № на регистрацията)

..................................................................................................................................................................................
 по реда на Закона за кооперациите
(посочва се № на регистрацията)
..................................................................................................................................................................................
 по реда на ЗЮЛНЦ
(прилага се заверено копие от съдебно решение за регистрация и актуално състояние)

..................................................................................................................................................................................
 чуждестранна организация
..................................................................................................................................................................................

(посочва се документът за създаване и се прилага легализиран превод на документа за създаване и за актуално състояние)

Предмет на дейност: .........................................................................................................................................
Начин на управление ........................................................................................................................................
Представителство ...............................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
държава ............................., гр./с. ............................................................, община..........................................,
област....................................., ж.к. .....................................…….., бул./ул. ..............................................
№............................., бл. ......................, вх. ......................................, ап. ..............................., ет. ................,
телефон .................................................., факс ................................................., e-mail ....................................
Приложение:
 заверено копие на решение на общински съвет
 заверено копие на съдебно решение за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел
 заверено копие на удостоверение за актуално състояние на юридическо лице с нестопанска цел
 легализиран превод на документ от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранната организация
 други
(моля отбележете)

Дата ....................................

Заявител:

(трите имена и подпис)

“
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§ 6. Приложение № 2 към чл. 6 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 6

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
Номер

Дата

Предходни номера:

Дата

Културна организация
заявител
Наименование:
Културен институт
Форма на собственост:

Юридическо лице

Държавна

Частна

Общинска

Смесено участие

Начин на учредяване:

2. Със закон

1. Акт на:

3. По реда на:
Търговския закон

Министерския съвет

Закона за юридическите лица с
нестопанска цел

Общинския съвет

Закона за кооперациите
Регистрация
Агенция по вписванията

Наименование на акта
Съд
Вид на акта
Град
Брой и година на ДВ
Дело №
том

, парт.
, рег.

, стр.

ЕИК

За културни организации, създадени в друга държава
Документ, издаден от компетентен орган:
Държава:
Орган:
Други обстоятелства, свързани с учредяването:
Предмет на дейност:
Начин на управление:
Представителство:
Седалище и адрес:
Държава
Град/село
Област
Община
Пощенски код
Телефон:
Email:
Съставил информационната карта:
Номер по регистър

Улица
бл.
ет.

№

, вх.
, ап.

Пощенска кутия
Мобилен телефон:

Факс:

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Образуваните производства по вписване в регистъра до влизането в сила на тази
наредба се довършват по реда на тази наредба.
§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Митко Тодоров
13102

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм.,
бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г.; попр.,
бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 5. Терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира
като „държава – член на Европейския съюз“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Наредбата въвеж да изиск вани я та
относно превозите на товари по шосе на
Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2
септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията
към Директива 2008/68/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно вътрешния
превоз на опасни товари (ОВ, L 233 от 3
септември 2010 г.).
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
13101
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за авиационни учебни
центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства
за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL
3 и контрола върху тях, и за националните
правила за пилотите на въздухоплавателни
средства, извън уредените в JAR-FCL (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 25, ал. 1 думите „JAR-STD“ се
заменят с „изискванията на Обединените
авиационни власти за полетни симулатори – JAR-FSTD“.
§ 2. Приложение № 10 към чл. 25, ал. 1 се
заменя с ново, което ще бъде обнародвано
като притурка към „Държавен вестник“.
Министър: Ивайло Московски
13159

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 39
от 12 декември 2011 г.

за взаимодействие между Министерството на
вътрешните работи и Националната агенция
за приходите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция регламентира реда
и начина на взаимодействие между Министерството на вътрешните работи (МВР) и
Националната агенция за приходите (НАП)
във връзка с осъществяване на функциите им,
определени със закон.
Чл. 2. Органите и служителите на НАП и
органите и служителите на МВР извършват
съвместни контролни действия, текущо обменят
информация и си оказват друго съдействие при
спазване на тяхната независимост и самостоятелност в съответствие с правомощията им.
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Чл. 3. Взаимодействието по тази инструкция се осъществява както между националните, така и между териториалните структури
на МВР и НАП при спазване на разпоредбите
на нормативните актове, регламентиращи
условията и реда за събиране, съхраняване,
използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от
закона информация.
Г л а в а

в т о р а

РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Чл. 4. Общото ръководство и контрол
на взаимодействието по тази инструкция се
осъществява от министъра на вътрешните
работи и министъра на финансите.
Чл. 5. Оперативното ръководство и контрол
на взаимодействието се осъществява:
1. за главните дирекции на МВР и Централното управление на НАП (ЦУ на НАП) от:
а) главния секретар на МВР и директорите
на главните дирекции на МВР или от оправомощени от тях лица;
б) изпълнителния директор на НАП или
оправомощени от него лица;
2. за Столичната дирекция на МВР/областните дирекции на МВР (СДВР/ОДМВР),
регионалните дирекции „Гранична полиция“
(РДГП) и териториалните структури на НАП от:
а) директорите на СДВР/ОДМВР и РДГП
или от оправомощени от тях лица;
б) директорите на съответните териториални дирекции на НАП или от оправомощени
от тях лица;
3. за дирекция „Миграция“ и специализираните административни дирекции „Комуникационни и информационни системи“
(ДКИС) и „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ) на МВР – от директора на
съответната дирекция или от оправомощени
от него лица.
Чл. 6. Извън случаите по чл. 5 взаимодействието се осъществява от определени от
съответния директор на дирекция на МВР
длъжностни лица от състава на МВР и служители на НАП, определени от изпълнителния
директор на НАП.
Г л а в а

т р е т а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ
КОНТРОЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Раздел I
Обща организация
Чл. 7. (1) Съвместните контролни действия
(СКД) на органите на МВР и органите на
НАП се осъществяват въз основа на предварително съгласувани оперативни планове от
ръководителите по чл. 5 или 6.
(2) При извършване на СКД обменът на
информацията във връзка с развитието на
плановете се подпомага:
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1. при действия, организирани на централно
ниво – от специализирани звена/оперативни
центрове в ЦУ на НАП и главните дирекции
на МВР;
2. при действия, организирани на териториално ниво – от служители за връзка от
съответните структури на МВР и НАП.
Чл. 8. (1) При извършване на мащабни
СКД, включително организирани по писмено
искане на контролни органи извън системата
на МВР и НАП, директорите на главни дирекции в МВР и СДВР/ОДМВР и изпълнителният
директор на НАП или оправомощено от него
лице издават писмени заповеди за всеки конкретен случай, в които определят:
1. обектите на проверка;
2. участващите в проверката длъжностни
лица;
3. началото на действията, начина на извършването им и срока за изготвяне на отчета.
(2) С отделни заповеди се определят служителите по чл. 7, ал. 2, т. 2, за които се
уведомява другото ведомство.
Чл. 9. В едноседмичен срок от приключване
на съвместните контролни действия данните
от тях се изпращат в ЦУ на НАП и структурите на МВР, а съставените документи – на
съответните компетентни органи.
Чл. 10. Разходите по осъществяване на СКД
са за сметка на всяка от участващите страни.
Раздел II
Източници на информация
Чл. 11. За целите на СКД се използват
следните източници на информация:
1. съхранявана или специално събрана от
НАП или МВР информация за съвместната
контролна дейност;
2. друга информация за факти и обстоятелства за извършени престъпления или
дру ги правонару шени я против данъчната
или осигурителната система, както и други
престъпления от общ характер;
3. анализи, доклади и разработки за състоянието и тенденциите на правонарушенията
в данъчната и осигурителната система.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА
МВР И ОРГАНИТЕ НА НАП
Раздел I
Съдействие от органите на МВР във връзка с
осъществяване на правомощията на органите
и служителите на НАП
Чл. 12. (1) Органите на МВР оказват съдействие на органите и служителите на НАП
при осъществяване на техните правомощия
в следните случаи:
1. в случай че ревизирано или проверявано лице откаже да осигури достъп до обект
или откаже да представи или предаде добро-
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волно вещи, книжа или други носители на
информация;
2. при необходимост от установяване на
адрес на съответното лице, което се укрива
или не може да бъде намерено на неговия
адрес за кореспонденция;
3. при необходимост от охрана на органи
или служители на НАП;
4. в други предвидени в закон случаи.
(2) За оказване на съдействие по ал. 1 се
отправя мотивирано писмено искане. В случаите на неотложност искането се отправя
устно до съответния ръководител, като за
това се изготвя протокол. В двудневен срок от
оказване на съдействието копие от протокола
се предоставя на органите на МВР, оказали
съдействието.
Чл. 13. (1) В случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1
при претърсване и изземване по предвидения
за това ред в Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК) органите по приходите или публичен
изпълнител могат да поискат съдействие от
органите на МВР на основание чл. 42, ал. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
(2) Съответният орган по приходите или
публичен изпълнител отправя искане до съда,
в района на който следва да бъде извършено претърсване и изземване. След издаване
разрешението се предоставя на органите на
МВР в оригинал за подготовка на действието.
(3) Иззетите по реда на чл. 42, ал. 2 и 3
ДОПК вещи, книжа или други носители на
информация съгласно чл. 42, ал. 2 от същия
кодекс се предават от органите на МВР на
органите на НАП с протокол и опис.
(4) Когато извън случаите по ал. 2 по реда
на НПК от органи на МВР са събрани доказателства, които имат значение за установяване
на задължения за данъци или задължителни
осигурителни вноски, но същите обслужват
целите на наказателно производство, органите
на МВР осигуряват на органите по приходите
достъп до тези доказателства и заверени копия от тях след разрешение от наблюдаващия
прокурор.
Раздел II
Съдействие от органите на МВР на органи
на НАП във връзка с дейността по събиране
на вземания
Чл. 14. (1) Съдейст вие от органи те на
МВР на публичните изпълнители на НАП
се оказва при:
1. действия по налагане на обезпечителни мерки и при принудително изпълнение,
когато има данни, че е налице опасност за
публичния изпълнител:
а) връчване на актове от публичния изпълнител на НАП;
б) опис на имущество;
в) изземване на вещи и предаването им
за пазене;
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г) при въвод във владение на собственика;
2. предоставяне на информация относно
превозни средства, включително за собственик, дата на първа регистрация, за наложени
обезпечителни мерки и др.;
3. установяване на адрес на задължено лице,
което се укрива или не може да бъде намерено
на неговия адрес за кореспонденция, и връчване на актове от значение за обезпечаване
и събиране на публичните му задължения;
4. при прилагане на принудителните административни мерки по чл. 43, ал. 1, т. 3 от
Закона за чужденците в Република България
по отношение на лица, за които е поискана
забрана по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“
или чл. 221, ал. 6, т. 1, букви „а“ и „б“ ДОПК;
5. при получено уведомление от публичните изпълнители при НАП при условията на
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 221, ал. 6,
т. 2 ДОПК;
6. в други случаи, предвидени в закон.
(2) За оказване на съдействие по ал. 1 се
отправя мотивирано писмено искане. В случаите на неотложност искането се отправя
устно до съответния ръководител, като за
това се изготвя протокол. В двудневен срок от
оказване на съдействието копие от протокола
се предоставя на органите на МВР, оказали
съдействието.
Чл. 15. (1) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, предоставен на длъжниците
с покани по чл. 182 ДОПК, ръководителите
на компетентните структури на МВР или
определени от тях лица за контакт изпращат
на хартиен носител преписки на длъжници
с установени от МВР публични вземания, за
които публичните изпълнители от НАП предприемат действия по принудително събиране
съгласно разпоредбите на ДОПК.
(2) Преписките за събиране на публични
вземания по актове, издадени от органите на
МВР, се изпращат на публичните изпълнители
в офисите на компетентната по смисъла на
чл. 8 ДОПК териториална дирекция/офис на
НАП (приложение № 1).
(3) Не се изпращат за принудително събиране актове с установени от органите на
МВР публични вземания, които са погасени
съгласно чл. 168 ДОПК.
(4) Не се предават за принудително събиране
преписки срещу заличени юридически лица.
Чл. 16. (1) Преписките по чл. 15, ал. 2 на
хартиен носител трябва да съдържат:
1. изпълнително основание – наказателно
постановление или друг акт за установяване
на публично вземане, издаден от компетентен
орган на МВР, в оригинал, със заверка от
компетентно длъжностно лице относно дата
на влизане в сила;
2. доказателства за надлежно връчване на
акта по т. 1 – в заверени копия или заверка
от компетентно длъжностно лице върху акта,
че същият е редовно връчен и на коя дата;
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3. заверено копие от решение на административен и/или съдебен орган, потвърждаващ
или изменящ изпълнителното основание, с
надлежно отбелязване на датата на влизане
в сила;
4. да н н и, и ден т ифи ц и ра щ и д л ъж н и к а,
както следва:
а) за български граждани – трите имена,
ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
б) за чужденци – имената, изписани на
български език и на латиница, адрес и ЛНЧ
или дата, месец, година и място на раждане
(държава и населено място);
в) юридически лица (ЮЛ) – седалище и
адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, номер на фирмено дело и съда по регистрация
(за тези ЮЛ, които не са пререгистрирани в
Агенцията по вписванията), ЕИК от търговския регистър;
г) лица, представляващи юридическото
лице – трите имена, ЕГН и адрес;
5. информация относно известни на МВР
производствени, търговски или други обекти
и места за осъществяване на търговска или
производствена дейност от длъжника;
6. информация за публичното вземане:
а) вид и размер на публичното вземане – главница и лихва (ако е лихвоносно),
начислена към датата на предаване на преписката на НАП или дата, от която следва
да се начисляват;
б) извън случаите на чл. 178, ал. 3 ДОПК
поканата по чл. 182, ал. 1 ДОПК ведно с доказателствата за връчването є следва да са
приложени към преписката;
в) доказателства, удостоверяващи промяна в задължението, чрез частично плащане,
извършено до момента на изпращане на преписката в НАП – в заверени копия.
(2) Всички документи и приложения по
преписките с изключение на посочените в
ал. 1, т. 1, които не са в оригинал, следва
да бъдат заверени с подпис и печат „вярно с
оригинала“.
(3) Предаването на преписките на хартиен носител се извършва с опис и двустранен
приемно-предавателен протокол по образец
(приложение № 2) чрез служебна поща или
по пощата с обратна разписка.
Чл. 17. (1) Когато след предаване на преписката за принудително събиране в НАП
органите на МВР получат информация за
предстояща промяна или констатират последваща промяна в данните по чл. 16, ал. 1,
в 7-дневен срок от узнаването уведомяват
публичния изпълнител от компетентната териториална дирекция/офис на НАП, където
е предадена преписката за събиране, като
представят доказателства и/или информация
относно характера и/или източника за очакваната промяна.
(2) При допусната техническа грешка в
данните по чл. 16, ал. 1 след предаване на
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преписките в НАП органите на МВР в 7-дневен срок уведомяват публичния изпълнител
от компетентната териториална дирекция/
офис на НАП, където е предадена преписката
за събиране, като представят доказателства,
удостоверяващи съответното изменение.
Чл. 18. (1) В случаите, когато след предаване
на преписката за принудително събиране в
НАП са извършени плащания от длъжника,
при които сумите са постъпили по сметки на
МВР, в 7-дневен срок определените от ръководителите на компетентните структури на
МВР длъжностни лица уведомяват НАП за
постъпилите суми.
(2) Когато са извършени плащани я от
длъжника, при които сумите са постъпили по
сметки на МВР, след получаване на справка
от НАП относно направените разноски по
принудително изпълнение и актуалния размер
на задължението в 7-дневен срок съответният разпоредител с бюджетни кредити в МВР
превежда сумите за направените разноски по
сметка, посочена от НАП.
(3) При пълно или частично погасяване
на публични вземания, определени с актове
на компетентните длъжностни лица в МВР,
служител в НАП в 5-дневен срок от изтичане на всеки месец уведомява МВР за постъпилите суми чрез изпращане на справка
на хартиен носител и на електронен адрес,
посочен от МВР.
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 250, ал. 3 и по
чл. 254, ал. 7 ДОПК публичният изпълнител
отправя писмено предложение до съответния
орган на МВР в качеството му на публичен
взискател за възлагане на вещта, предмет
на търга.
(2) Веднага след постъпване на предложението органът на МВР се произнася по него
и изпраща на публичния изпълнител заверен
препис от своя акт.
(3) Липсата на отговор по предложението
в двуседмичен срок от получаването му се
счита за мълчалив отказ от възлагане.
Раздел ІІІ
Съдействие от органите на МВР на органите и
служителите на НАП във връзка с дейността
по продажба на конфискувани, отнети или
изоставени в полза на държавата имущества
и на придобити такива от държавата в производство по несъстоятелност
Чл. 20. (1) Съдействие от органите на МВР
на органи и служители на НАП във връзка
с дейността по продажба на конфискувани,
отнети или изоставени в полза на държавата
имущества, както и придобити такива от държавата в производство по несъстоятелност,
се оказва, когато:
1. лице възпрепятства служители на НАП
да осъществят въвод във владение на недвижим
имот – държавна собственост, и констатиране
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(опис), както и при въвод във владение на
продаден държавен имот, съгласно чл. 246,
ал. 10 ДОПК;
2. се предприемат действия във връзка с
конфискувани, отнети или изоставени в полза
на държавата превозни средства, както следва:
а) предоставяне на подробна информация
относно регистрираното на територията на
страната превозно средство, включително за
собственика, номер на шаси (рама), дата на
първа регистрация и наложени обезпечителни
мерки (запори) и др.;
б) предоставяне на информация дали превозното средство е обявено за общодържавно
и/или международно издирване, включително
и в Шенгенската информационна система и
Автоматизираната информационна система
на Международната организация на криминалната полиция „Интерпол“;
в) обявяване за издирване на конфискувани,
отнети или изоставени в полза на държавата
превозни средства в случаите на чл. 52, ал. 2,
т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи, когато местонахождението на
превозното средство не е известно;
3. се предприемат действия във връзка с
продажба на конфискувани, отнети или изоставени в полза на държавата оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия (ОБВВПИ);
4. в други случаи, предвидени в закон.
(2) За предоставяне на информация по ал. 1,
т. 2, буква „а“ се отправя писмено искане до
СДВР/ОДМВР по регистрация на превозното
средство, в което се посочва необходимият
срок за получаване на данните. Съответната
СДВР/ОДМВР предоставя подробно извлечение от регистъра за превозните средства
(„Автоматизираната информационна система
(АИС) – „К АТ – Регистрация“). В случаите,
в които актуалната регистрация е в друга
ОДМВР, искането се препраща до нея.
(3) За предоставяне на информацията по
ал. 1, т. 2, буква „б“ се отправя писмено искане до дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ – МВР, в което се посочва
необходимият срок за получаване на данните. Информацията се изпраща, включително
и на посочен в искането факс, освен ако за
изпращането є се изисква защитен канал.
(4) За оказване на съдействието по ал. 1,
т. 1, т. 2, буква „в“ и т. 4 се отправя мотивирано писмено искане.
(5) В случаите на неотложност за оказване
на съдействието по ал. 1 искането се отправя
устно до съответния ръководител, като за това
се изготвя протокол.
(6) Органите на НАП уведомяват съответната СДВР/ОДМВР за всяко конфискувано,
отнето или изоставено в полза на държавата
превозно средство. Към уведомлението се
прилагат заверено копие на влязъл в сила
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съдебен или административен акт, копия на
налични в НАП други документи, свързани с
превозното средство, като се посочват данни
за отговорен служител на НАП и телефони
за връзка с него.
(7) След получаване на уведомлението по
ал. 6 органите на МВР въвеждат данните от
уведомлението в Автоматизираната информационна система „К АТ – Регистрация“.
(8) В случай на констатиране от орган на
МВР на представени документи за регистрация на превозно средство по ал. 6 – държавна
собственост, незабавно се информира съответният орган, отправил уведомлението по ал. 6,
освен когато документите за регистрацията са:
1. заповед за предоставяне на превозно
средство, издадена от министъра на финансите;
2. постановление за възлагане на превозно
средство, издадено от орган на НАП.
(9) Съответният орган на НАП незабавно
предприема действия в изпълнение на функциите на НАП по чл. 3, ал. 1, т. 12 и 13 от
Закона за Националната агенция за приходите
(ЗНАП) и уведомява СДВР/ОДМВР.
Чл. 21. В случаите, при които органите
на МВР съхраняват конфискувани, отнети и
изоставени в полза на държавата имущества,
при поискване:
1. осигуряват на органите и служителите
на НАП достъп до имуществата;
2. предоставят на органите и служителите
на НАП намиращите се в съответната структура на МВР документи за тези имущества.
Ч л. 22. (1) Приема не т о в Цен т ра л н и я
оръжеен склад на МВР (ЦОС – МВР) на конфискувани, отнети и изоставени в полза на
държавата ОБВВПИ, включително огнестрелни и неогнестрелни оръжия, с влезли в сила
актове, се извършва от материално-отговорно
лице, определено със заповед на директора
на дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ при МВР (ДУССД – МВР).
(2) Дирекция „УССД“ – МВР уведомява
НАП за приетите ОБВВПИ, като уведомлението съдържа идентификационни данни за
ОБВВПИ, съгласно § 1, т. 13 – 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ). Към
уведомлението се прилагат заверени копия
на влезлия в сила акт, с който е постановено
конфискуване и отнемане или е констатирано изоставяне в полза на държавата на
ОБВВПИ, и други налични документи, свързани с ОБВВПИ.
(3) Наличието на движими културни ценности от ОБВВПИ по ал. 2 се установява от
експерт при Националния исторически музей
или друг музей със съответен тематичен обхват
в присъствието на материалноотговорното
лице. Експертът представя един екземпляр
от експертното заключение на НАП и един
екземпляр – на ДУССД – МВР.
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(4) Органите на НАП създават организация
за осъществяване на действията по ал. 3.
(5) Специализирана комисия, назначена
със заповед на директора на ДУССД – МВР,
извършва технически преглед за наличието
на негодни и самоделни ОБВВПИ по ал. 2,
подлежащи на бракуване и унищожаване, за
което издава експертно заключение.
(6) Бракуване и унищожаване на негодни
и самоделни ОБВВПИ по ал. 2 се извършва
от ДУССД – МВР, след писмено съгласие на
министъра на финансите на основание чл. 3,
ал. 6 ЗНАП въз основа на експертното заключение на специализираната комисия по ал. 5.
(7) В 14-дневен срок от издаване на експертното заключение по ал. 5 ДУССД – МВР
писмено уведомява ТД на НАП – София, за
годните за продажба ОБВВПИ по ал. 2, за
които не са налице забраните по ЗОБВВПИ.
Копие от протокола за бракуваните и унищожени ОБВВПИ се предоставя от ДУССД – МВР
на ТД на НАП – София.
(8) В уведомлението по ал. 7 се съдържа
следната информация:
1. идентификационни данни за ОБВВПИ
съгласно § 1, т. 13 – 19 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОБВВПИ;
2. състояние на ОБВВПИ;
3. балансова или друга стойност на ОБВВПИ,
ако има такава.
(9) Към уведомлението по ал. 7 се прилага
оригинал на експертното заключение по ал. 5
и заверени копия от други налични документи,
свързани ОБВВПИ, които не са изпращани в
НАП до този момент.
(10) Когато ОБВВПИ по ал. 2 са необходими за изпълнение на функции на МВР,
ДУССД – МВР предлага на министъра на
вътрешните работи да бъде отправено искане
до министъра на финансите съгласно чл. 3,
ал. 5 ЗНАП за предоставянето на ОБВВПИ.
Копие от искането се изпраща до ЦУ на НАП.
Чл. 23. (1) При продажбата на ОБВВПИ
НАП съгласувано с МВР определя ден и час
за оглед и получаване на имуществото от
купувачите.
(2) Въз основа на представените от определеното за купувач лице документи по
ЗОБВВПИ, включително разрешение за придобиване, които удостоверяват, че лицето
отговаря на изискванията на чл. 43, т. 1 – 3
или чл. 135 ЗОБВВПИ, орган на НАП издава
постановление за възлагане, заверено копие
от което се изпраща на ДУССД – МВР.
Раздел ІV
Съдействие от органите и служителите на
НАП на органите на МВР
Чл. 24. (1) Съдействие от органите и служителите на НАП на органите на МВР се
оказва в следните случаи:
1. при проверки от МВР, свързани със
събиране на данни по разкриване или раз-
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следване на престъпления против данъчната
или осигурителната система;
2. при проверки от МВР, при които е
възникнала необходимост от експертно съдействие, за което органите и служителите
на НАП са компетентни;
3. в други предвидени в закон случаи.
(2) За оказване на съдействие по ал. 1 се
отправя мотивирано писмено искане до съответния ръководител. В случаите на неотложност искането се отправя устно до съответния
ръководител, като за това се изготвя протокол.
В двудневен срок от оказване на съдействието
копие от протокола се предоставя на органите/
служителите на НАП, оказали съдействието.
Раздел V
Органи на МВР и органи и служители на
НАП със задължение за осигуряване на съдействието
Ч л . 25. Гл а вн и т е д и р ек ц и и н а М ВР,
СДВР/ОДМВР, дирекция „Миграция“ – МВР,
ДКИС – МВР, и съответните териториални
структури на НАП обменят списък с имена
и телефони на служителите си, на които са
възложени задачи по осъществяване на съдействието по реда и при условията на тази
инструкция.
Г л а в а

п е т а

СЛУЧАИ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЗАИМЕН
ИЛИ ДРУГ ИНТЕРЕС
Чл. 26. (1) Когато при СКД или в резултат на друго взаимодействие между органи
на МВР, и органи и служители на НАП се
открият факти, съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, всяка
структура в рамките на функционалната си
компетентност уведомява прокуратурата за
образуване на досъдебно производство, като
се вземат необходимите мерки за запазване
на обстановката и съхраняване данните за
престъплението.
(2) В случаите, когато разследването по
досъдебното производство по ал. 1 е възложено
на разследващ полицай от МВР или орган на
МВР извършва проверка и за нуждите на разкриването и разследването на престъплението
възникне необходимост от предприемане на
действия от компетентност на НАП, съответният орган на МВР подава сигнал до органите
на НАП с конкретни въпроси, които следва
да бъдат изяснени.
(3) Резултатите от предприетите действия
от НАП, както и документите към тях, съдържащи данъчна и осигурителна информация,
която не се съдържа в публични регистри,
се предоставя на органите на МВР по реда
на ДОПК.
Чл. 27. При наличие на данни за извършено административно нарушение или при
наличие на друг административен интерес,
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свързан с осъществявани от НАП функции
извън досъдебното производство, органите на
МВР уведомяват съответната териториална
дирекция на НАП.
Г л а в а

ш е с т а

ТЕКУЩ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 28. (1) Органите на МВР предоставят
на НАП съгласно чл. 22, ал. 1 и 2 ЗНАП
информация за:
1. издадени от структурите на МВР разрешения или отнети разрешения за определени
видове търговска дейност, за които се изисква
такова разрешение;
2. регистрирани, отчислени и спрени от
движение превозни средства от структурите
на МВР и техните собственици (приложение
№ 3).
(2) Данните по т. 2 на предходната алинея
се предоставят от ДКИС на ЦУ на НАП на
технически носител или по електронен път
първоначално еднократно в четиримесечен
срок след влизане в сила на инструкцията и
се актуализират ежемесечно до 15-о число.
(3) При поискване от НАП съответната
СДВР/ОДМВР предоставя наличните данни
за периода на пребиваване извън страната
на български граждани, за които е поискана
информация.
(4) При поискване от НАП съответната
СДВР/ОДМВР и дирекция „Миграция“ на МВР
предоставят наличните данни за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващи
в Република България чужденци, за които е
поискана информация.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Охранителна
полиция“ предоставя в ЦУ на НАП информация за неплатените глоби по наказателни
постановления за нарушения по Закона за
движението по пътищата, съдържаща данните
от наказателното постановление (приложение
№ 4). Информацията се предоставя след изтичане на срока за доброволно изпълнение.
(2) Информацията се предоставя ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ отчетния,
на технически носител или по електронен път.
При необходимост НАП изисква оригинала
на наказателното постановление и дру ги
съотносими към него документи, които ГД
„Охранителна полиция“ предоставя в 7-дневен
срок от получаване на искането.
Г л а в а

с е д м а

ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Чл. 30. Органите на МВР и органите и
служителите на НАП:
1. съвместно организират и участват в
семинари, курсове и работни групи по изготвянето на нормативни актове, концепции,
доклади, становища и други актове, свързани
с дейността;
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2. провеждат съвместни обучения по квалифициране на служителите си, ангажирани
с областта, в която се осъществява взаимодействие по тази инструкция, свързани с
промени в нормативната база;
3. взаимно обменят информация относно:
а) приоритизираните рискове от страна
на НАП, за които са предвидени контролни
мерки за третиране;
б) идентифицираните от страна на МВР
рискове от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство;
в) установени тенденции при нарушенията
и престъпленията, свързани с данъчната и
осигурителната система.
Г л а в а

о с м а

Ц ЕН Т ЪР ЗА КООРД И Н А Ц И Я М Е Ж Д У
НАП И МВР ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА
СИСТЕМА
Чл. 31. (1) При НАП се създава Център за
координация и противодействие на престъпления против данъчната и осигурителната
система, наричан по-нататък „центъра“.
(2) Центърът изпълнява следните функции:
1. създава организация за работа по случаи,
насочени срещу данъчната и осигурителната
система, с които се нанасят щети в особено
големи размери;
2. координира взаимодействието между
органите на МВР и НАП и определя мерки
за подобряването му;
3. организира и под държа система от
информация за целите на задачите, които
осъществява;
4. извършва анализ на добрите данъчни и
осигурителни практики в областта на данъчните и осигурителните нарушения;
5. прави предложение до ръководителите
на съответните ведомства за предприемане
на мерки за подобряване ефективността на
противодействието;
6. планира при необходимост съвместни
действия между органите на МВР и НАП.
Чл. 32. Съставът на центъра се състои от:
1. служители на ръководна длъжност в
НАП, определени със заповед на министъра
на финансите;
2. служители на ръководна длъжност в
МВР, определени със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 33. (1) За оперативно ръководство на
центъра се създава Съвет за координация и
контрол на дейността по противодействие на
престъпленията срещу финансовата, данъчната
и осигурителната система.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са заместник-изпълнителен директор на НАП, определен от изпълнителния директор на НАП,
заместник-директори на главните дирекции
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на МВР и други длъжностни лица, определени
със заповеди на министъра на финансите и
министъра на вътрешните работи.
Чл. 34. (1) Заседани ята на цент ъра се
свикват по инициатива на член на Съвета за
координация.
(2) На своето първо заседание Съветът за
координация избира председател и определя
дата за провеждане на следващото заседание.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция „мащабни съвместни действия“ е извършването
на съвместни контролни действия на територията и/или с участието на повече от една
структура на МВР или НАП.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 22, ал. 6, т. 1, чл. 23, т. 1 и чл. 26,
ал. 2, т. 1 от Закона за Националната агенция
за приходите и чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи и отменя
Инструкция № 6 от 1996 г. за организацията
на взаимодействие между Министерството
на вътрешните работи и данъчната администрация при Министерството на финансите
(ДВ, бр. 105 от 1996 г.), Инструкция № 3 от
2000 г. за взаимодействие между органите на
Министерството на вътрешните работи и данъчната администрация при Министерството
на финансите (обн., ДВ, бр. 102 от 2000 г.;
изм., бр. 8 от 2004 г. и бр. 35 от 2005 г.) и
Инструкция № 1 от 25.01.2005 г. на Министерството на финансите и № І-17 от 25.01.2005 г.
на Министерството на вътрешните работи
за организацията и взаимодействието между
органите на Министерството на вътрешните
работи и Агенцията за държавни вземания
при Министерството на финансите (необнародвана, изм. и доп. с Инструкция № И-3 от
05.04.2005 г. на Министерството на финансите
и № І-51 от 28.03.2005 г. на Министерството
на вътрешните работи).
§ 3. След създаване на технически и организационни условия и програмни средства
обменът на информация и взаимодействието
могат да се осъществяват и по електронен път.
§ 4. Разпоредбата на чл. 29 влиза в сила
в двумесечен срок след въвеждане в експлоатация на автоматизирана информационна
система на МВР за наложени глоби по наказателни постановления.
§ 5. Инструкцията влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Симеон Дянков
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 15, ал. 2
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АДРЕСИ НА
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
А . Т Е РИ Т ОРИ А Л Н А Д И РЕ К Ц И Я Н А
Н АП – БУ РГАС с адрес за кореспонденция:
Бургас, ул. Цар Петър 5б, ет. 7
Бургас
Созопол
Царево
Малко Търново
Грудово
Карнобат
Сунгурларе
Камено
Айтос
Руен
Поморие
Несебър
Обзор
БУРГАС – ДИРЕКЦИЯ „СРЕДНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ“ с адрес за
кореспонденция: Бургас, ул. Цар Петър 5б, ет. 11
І. ОФИС СЛИВЕН с адрес за кореспонденция:
Сливен, ул. Столипин 19
Сливен
Котел
Твърдица
Нова Загора
ІІ. ОФИС ЯМБОЛ с адрес за кореспонденция:
Ямбол, ул. Търговска 2
Ямбол
Болярово
Елхово
„Тунджа“
Стралджа
Б. Т Е РИ Т ОРИ А Л Н А Д И РЕ К Ц И Я Н А
НАП – ВАРНА с адрес за кореспонденция Варна , бул. Осми приморски полк 128
Варна
Аврен
Белослав
Аксаково
Долен чифлик
Провадия
Дългопол
Ветрино
Девня
Вълчидол
ВА РН А – ДИРЕК ЦИ Я „СРЕДНИ Д А НЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ“ с адрес за
кореспонденция: Варна, бул. Осми приморски
полк 128
І. ОФИС ДОБРИЧ с адрес за кореспонденция:
Добрич, ул. Независимост 7
Добрич
Тервел
Генерал Тошево
Шабла
Каварна
Балчик
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ІІ. ОФИС СИЛИСТРА с адрес за кореспонденция: Силистра, ул. Генерал Скобелев 8
Силистра
Тутракан
Дулово
ІІІ. ОФИС РАЗГРАД с адрес за кореспонденция: Разград, пл. Независимост 1
Разград
Цар Калоян
Кубрат
Завет
Исперих
Самуил
Лозница
ІV. ОФИС РУСЕ с адрес за кореспонденция:
Русе, ул. Пиротска 24
Русе
Сливо поле
Ветово
Иваново
Бяла
Ценово
Две могили
Борово
V. ОФИС ТЪРГОВИЩЕ с адрес за кореспонденция: Търговище, пл. Свобода 1
Търговище
Попово
Опака
Омуртаг
Антоново
VІ. ОФИС ШУМЕН с адрес за кореспонденция: Шумен, пл. Освобождение 2
Шумен
Нови пазар
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Преслав
Върбица
Смядово
Хитрино
Венец
В. Т Е РИ Т ОРИ А Л Н А Д И РЕ К Ц И Я Н А
НАП – ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес за кореспонденция: Велико Търново, пл. Център 2
Велико Търново
Павликени
Сухиндол
Свищов
Полски Тръмбеш
Стражица
Горна Оряховица
Лясковец
Елена
Златарица
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ДИРЕКЦИЯ „СРЕДНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ“ с
адрес за кореспонденция: Велико Търново, пл.
Център 2
І. ОФИС ВИДИН с адрес за кореспонденция:
Видин, ул. Шести септември 12
Видин
Ново село
Брегово
Бойница
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Кула
Грамада
Макреш
Димово
Дунавци
Арчар
Белоградчик
Дреновец
Ружинци
Чупрене
ІІ. ОФИС ВРАЦА с адрес за кореспонденция:
Враца, ул. Васил Кънчов 86
Враца
Криводол
Козлодуй
Хайредин
Оряхово
Мизия
Кнежа
Бяла Слатина
Борован
Мездра
Роман
ІІІ. ОФИС ГАБРОВО с адрес за кореспонденция: Габрово, ул. Априловска 7
Габрово
Севлиево
Дряново
Трявна
Плачковци
ІV. ОФИС ЛОВЕЧ с адрес за кореспонденция:
Ловеч, ул. Търговска 43
Ловеч
Луковит
Тетевен
Ябланица
Троян
Априлци
Угърчин
Летница
V. ОФИС МОНТАНА с адрес за кореспонденция: Монтана, ул. Любен Каравелов 11
Монтана
Лом
Брусарци
Медковец
Вълчедръм
Якимово
Бойчиновци
Берковица
Вършец
VІ. ОФИС ПЛЕВЕН с адрес за кореспонденция: Плевен, ул. Дойран 43
Плевен
Червен бряг
Долни Дъбник
Долна Митрополия
Гулянци
Никопол
Белене
Летница
Г. Т Е Р И Т ОР И А Л Н А Д И Р Е К Ц И Я Н А
НАП – ПЛОВДИВ с адрес за кореспонденция:
Пловдив, ул. Скопие 106
Пловдив
Асеновград
Първомай
Стамболийски
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Съединение
Хисаря
Карлово
Калояново
Брезово
Раковски
Садово
ПЛОВДИВ – ДИРЕК ЦИ Я „СРЕДНИ Д АНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ“ с адрес
за кореспонденция: Пловдив, ул. Радецки 18А
І. ОФИС КЪРДЖ АЛИ с адрес за кореспонденция: Кърджали, ул. Деспот Слав 1
Кърджали
Ардино
Черноочене
Крумовград
Момчилград
Джебел
Кирково
ІІ. ОФИС ПАЗАРДЖИК с адрес за кореспонденция: Пазарджик, ул. Асен Златаров 7
Пещера
Брацигово
Батак
Велинград
Ракитово
Сърница
Септември
Варвара
Белово
Виноградец
Калугерово
Панагюрище
Попинци
Стрелча
Черногорово
ІІІ. ОФИС СМОЛЯН с адрес за кореспонденция: Смолян, бул. България 12
Смолян
Доспат
Борино
Девин
Лъки
Чепеларе
Баните
Мадан
Неделино
Златоград
Рудозем
ІV. ОФИС СТАРА ЗАГОРА с адрес за кореспонденция: Стара Загора, ул. Кенали 1
Стара Загора
Чирпан
Павел баня
Казанлък
Мъглиж
Раднево
Тополовград
Гълъбово
V. ОФИС ХАСКОВО с адрес за кореспонденция: Хасково, бул. България 152, ет. 8
Хасково
Димитровград

ВЕСТНИК
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Минерални бани
Харманли
Симеоновград
Маджарово
Свиленград
Любимец
Капитан Андреево
Ивайловград
Стамболово
Д . Т Е РИ Т ОРИ А Л Н А Д И РЕ К Ц И Я Н А
Н А П – СОФИ Я с а дрес за кореспон денци я
София, ул. Аксаков 21 – за всички лица, регистрирани на територията на София (Столична
община) по смисъла на чл. 8 ДОПК.
СОФИЯ – ДИРЕКЦИЯ „СРЕДНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ“ с адрес за
кореспонденция: София, ул. Гурко 12
І. ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ с адрес за кореспонденция: София, ул. Аксаков 21
Годеч
Драгоман
Сливница
Костинброд
Божурище
Своге
Ботевград
Правец
Етрополе
Елин Пелин
Челопеч
Мирково
Златица
Пирдоп
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Самоков
Долна баня
ІІ. ОФИС ПЕРНИК с адрес за кореспонденция: Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
Перник
Радомир
Ковачевци
Брезник
Трън
Земен
ІІІ. ОФИС КЮСТЕНДИЛ с адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Демокрация 55
Кюстендил
Дупница
Бобошево
Кочериново
Рила
Сапарева баня
Бобовдол
Невестино
Гърляно
Гюешево
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Трекляно
Драговищица
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Сандански
Струмяни
Петрич
Гоце Делчев
Разлог
Банско
Якоруда
Сатовча

ІV. ОФИС БЛАГОЕВГРАД с адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. Гьорче Петров 2
Благоевград
Симитли
Кресна

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 3
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №......................../.......................г.
Днес, ................................................., в сградата на ТД на НАП .................................., офис/гр. ...................
........................., длъжностно лице……………………………………………………………………………………………………...........................
(трите имена, длъжност)

от .........................................................................................................................................................................................,
(наименование на съответната структура на МВР)
определено със Заповед № ..................../...............г. на ……………………………………………...................................................,
(длъжност на ръководителя на съответната
структура на МВР)

предадох на ..................................................................................................................., длъжностно лице от ТД
на НАП...............................................................................................................................................................................,
(трите имена, длъжност)
определено със Заповед № ....../.... г. на директора на Териториална дирекция на НАП ............................
следните преписки:
№ по Наименование на
ЕИК по
ред ЮЛ (имена на ФЛ) БУЛСТАТ (ЕГН)
1

2

По седалище
(постоянен
адрес)

Вид, номер и дата
на издаване на изпълнителен титул

Размер на задължението

4

5

6

3

Приемно-предавателният протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.
Предал: .................................... (име и подпис)
Предал: .................................... (име и подпис)

Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1, т. 2
РЕГИСТРИРАНИ, ОТЧИСЛЕНИ И СПРЕНИ ОТ ДВИЖЕНИЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
И ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
№

Наименование на показател

Формат на
полето (макс.
дължина)

Забележка

1

2

3

4

1.

ОДМВР

2.

ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ

C(13)

3.

ФЛАГ ЗА ТИП ИДЕНТИФИКАТОР
НА СОБСТВЕНИК

C(1)

4.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ/НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО
ЛИЦЕ

C(180)

5.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

6.

АДРЕС

7.

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

8.

МАРКА И МОДЕЛ

9.

ВИД НА ППС

10. ШАСИ (РАМА)

Номенклатура

C(5)

1-ЕГН/2-БУЛСТАТ/3-ЛНЧ

Национален код на населено място
ж.к., ул. (бул.), № (бл.), вх., ет., ап.

С(16)
Номенклатура
Номенклатура
C(25)
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3

4

11. ДВИГАТЕЛ

С(20)

12. МАСА

С(10)

13. МОЩНОСТ

С(10)

14. ДАТА НА ПЪРВА РЕГИСТРАЦИЯ

D

ДД.ММ.ГГГГ

15. ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯ

Номенклатура

16. ВИД НА УСЛУГА

От номенклатура – списък от услуги с
разделител „@“

17. ДАТА НА УСЛУГА

D

18. НАЛОЖЕНИ ЗАПОРИ

ДД.ММ.ГГГГ
В текстово поле – номер на документ,
дата,орга н за всек и запор във ви да
.../.../...@.../.../...

19. МИТНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ

D

ДД.ММ.ГГГГ

20. ПОРЕДЕН НОМЕР НА ЗАПИС
Номенклатурите се предоставят от МВР.
Данните се предават в текстов файл (CSV) с наименование „KATC_xxzzyyyy.TXT“, където KATC_–
статично нaименование, префикс на файловете, ххzzyyyy – ддммгггг, дата на експорта.
Файлът се състои от редове с данни. Полетата в един ред се отделят едно от друго със символ
отвесна черта (|) винаги, дори стойността да липсва. В полетата не трябва да се съдържа запетая, @.
Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26).
Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
Кодова таблица на файла е WIN1251.
При актуализация на номенклатура файлът/файловете се предава/т заедно с текстовия файл.
За превозни средства с повече от един собственик се генерират толкова записи, колкото са съсобствениците.

Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПЛАТЕНИТЕ ГЛОБИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Номер
на
поле

Съдържание

Тип данни

Размер

Задължително се
попълва

Забележка

1

2

3

4

5

6

П1

И д е н т и ф и к а т о р Number
документ

<=20

Да

Уникален идентификатор на
взискателя

П2

ЕГН/ ЛНЧ на на- Varchar
рушител

= 10

Да

П3

Име на наруши- Varchar
т е л – и ме, п р е зиме, фами ли я/
наименование

= 100

Да

П4

Тип на документ Character

=2

Да

1. Фиш
2. Наказателно постановление

П5

Вид вземане

Character

=2

Да

2 – глоба
3 – имуществена санкция

П6

С ери я н а док у- Character
мент

=2

Да

Попълва се само за документ
от тип „фиш”

П7

Номер на док у- Character
мент

=14

Да

П8

Дата на издаване Date
на документ

=10

Да

Формат дд.мм.гггг

П9

Код взискател

Да

Номенклатура

П10

Код ОДМВР/РУ Character

Да

Номенклатура

Number
=4
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5

Number

6

П11

Код получател

П12

Дата на влизане в Date
сила на НП

=10

Да

П13

Сума задължение Number
в лева – главница

<=9

Да

П14

Сума задължение Number
в лева – лихва

<=9

Да

П15

Сума плащане в Number
лева – главница

<=9

Да

П16

Сума плащане в Number
лева – лихва

<=9

Да

П17

Д а т а , о т ко я т о Date
Н А П с лед ва да
начислява лихва

=10

Да

Формат дд.мм.гггг

П18

Флаг за платен

=2

Да

Индикатор за плащане:
1. Неплатено
2. Платено
3. Частично платено

П19

Дата на плащане Date

=10

Да

Формат дд.мм.гггг
П19>П8

П20

Причина за про- Number
мяна статуса на
задължението

=2

Да

1 – изтичане на законовия срок
за плащане;
2 – доброволно платено задължение след изпращане за
принудително събиране;
3 – платено задължение, събрано по принудителен начин

П21

Тип на запис

Number

=1

Да

1 – нов запис
2 – актуализация на запис

П22

Номер на файл

Number

<=10

Да

П23

И д е н т и ф и к а т о р Number
на запис в НАП

<=20

Да

Уникален идентификатор на
НАП

П24

Дата на експорт/ Date
импорт

=10

Да

Формат дд.мм.гггг

П25

Експортирал

=1

Да

1 – МВР
2 – НАП

Character

Number

Номенклатура
Формат дд.мм.гггг

Формат на файловете, предмет на обмена
Данните се предават в текстов файл (CSV) с наименование PVSAB_D_xxx_ yyyy.ТХТ, където
PVSAB – статично наименование, префикс на файловете, D – посока на обмена (1 – МВР към НАП,
2 – НАП към МВР), xxx – последователен номер на файла в рамките на годината, yyyy – година.
Файлът е се състои от редове с данни. Полетата в един ред се отделят едно от друго с отвесна черта
(|) винаги, дори стойността да липсва. В полетата не трябва да се съдържа запетая.
Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26).
Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
Кодова таблица на файла е WIN1251.
При импорт на файловете винаги се генерира файл с резултата от обработката им.
13152

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-626
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процеду ра за у чредяване на
сдружение за напояване „Дебър – 1“, гр. Първомай, област Пловдив, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1687 дка земеделски земи, разположени в землището на гр. Първомай, област Пловдив, и
хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Дебър – 1“, гр. Първомай, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
13129

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-639
от 9 август 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процеду ра за у чредяване на
сдружение за напояване „Чеирите“, с. Крумово
градище, община Карнобат, област Бургас, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.

2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
2565,003 дка земеделски земи, разположени в
землищата на с. Крумово градище и с. Церковски,
община Карнобат, област Бургас, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска
собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Чеирите“, с. Крумово градище, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
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За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-662
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Церковски“, с. Венец, община
Карнобат, област Бургас, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
7293,483 дка земеделски земи, разположени в
землищата на с. Венец и с. Церковски, община
Карнобат, област Бургас, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост
и собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Церковски“, с. Венец, община Карнобат, област Бургас, да извърши предвидените
от закона действия по процедурите на чл. 10, 11,
12, 13 и 14 от Закона за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
13131

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-838
от 10 октомври 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“, нареждам:

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Орехите“, с. Душево, община
Севлиево, област Габрово, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 186 дка
земеделски земи, разположени в землището на
с. Душево, община Севлиево, област Габрово, и
хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Орехите“, с. Душево, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
13132

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-843
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Изгрев“, с. Белица, община
Тутракан, област Силистра, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
12 100 дка земеделски земи, разположени в землищата на с. Белица, с. Шуменци, с. Варненци и с.
Антимово, община Тутракан, област Силистра, и
хидромелиоративна инфраструктура, собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Изгрев“, с. Белица, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
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За министър: Цв. Димитров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-09-995
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629
от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и докладна записка от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Хидро 2011“, гр. Вълчи
дол, община Вълчи дол, област Варна, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
3559,290 дка земеделски земи, разположени в
землищата на гр. Вълчи дол, с. Генерал Киселово
и с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна,
и хидромелиоративна инфраструктура – собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Хидро 2011“, гр. Вълчи дол, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.
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За министър: Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 141
от 28 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Л – Аладин“,
разположена в землището на с. Лесидрен, община
Угърчин, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗПБ и протоколно решение на Министерския съвет № 37 от 5 октомври 2011 г. разрешавам
на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър с ЕИК 131250330, седалище и адрес на
управление – София 1715, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 417, вх. 1, ет. 4, ап. 13, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Л – А ладин“, разположена в землището на
с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, при
следните условия:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Л – Аладин“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4669852

8591317

2

4669376

8591121

3

4668814

8591275

4

4668999

8591804

5

4668693

8592927

6

4668697

8593632

7

4669136

8594071

8

4669801

8594330

9

4669898

8594019

10

4670080

8593720

11

4669948

8593360

12

4669869

8592929

13

4669404

8593090

14

4669257

8593274

15

4669167

16

4669044

С Т Р. 8 3   
РАЗРЕШЕНИЕ № 145
от 2 ноември 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Дъбовица“,
разположена в землището на с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ,
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 38 от 13 октомври
2011 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Булгнайс“ – ООД, Ивайловград, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
108519699, със седалище и адрес на управление
Ивайловград, ул. Иван Вазов 10, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Дъбовица“, разположена в землището на с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,52 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дъбовица“
Координатна система 1970 г.

№

X [m]

Y [m]

1

4676850

9513450

8593337

2

4676850

9513795

8593170

3

4676800

9513795

4

4676800

9514825

5

4674915

9514825

6

4674915

9514675

7

4675800

9514325

8

4675800

9514025

9

4676350

9513450

17

4669048

8592738

18

4669144

8592498

19

4669503

8592471

20

4669965

8592530

21

4669890

8592074

13135

ВЕСТНИК
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С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН
РАЗРЕШЕНИЕ № 146
от 2 ноември 2011 г.

за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Владимирово“, разположена в землищата на
с. Владимирово, с. Светлина и с. Орлов дол,
община Тополовград, област Хасково, и с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и
протоколно решение № 38 от 13 октомври 2011 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Болкан
минерал енд майнинг“ – ЕАД, с. Челопеч, област
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър с ЕИК 122054432,
със седалище и адрес на управление – с. Челопеч, област София, да извърши за своя сметка
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Владимирово“, разположена в землищата на
с. Владимирово, с. Светлина и с. Орлов дол,
община Тополовград, област Хасково, и с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 17 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Владимирово“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4602627

9475968

2

4602627

9481423

3

4599491

9481423

4

4599491

9475968
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 7 декември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ и решения на общински съвети Управителният съвет
на НКЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
област Варна: Община Варна с председател
Донка Анастасова Недялкова и 5-членен състав;
област Велико Търново: Община Стражица
с председател Георги Петков Станев и 5-членен
състав;
област Враца: Община Козлодуй с председател
Татяна Василева Кашева-Риждова и 5-членен състав; Община Криводол с председател Цветелина
Петрова Младенова и 7-членен състав;
област Монтана: Община Берковица с председател Гергана Петрова Антонова-Ценова и
5-членен състав; Община Вълчедръм с председател
Корнелия Миланова Зайнелова и 7-членен състав;
област Русе: Община Бяла с председател
Любомир Тодоров Спирдонов и 5-членен състав;
Община Русе с председател Даниела Антонова
Шилкова и 9-членен състав;
област София: Община Годеч с председател
Ангел Радославов Николов и 5-членен състав;
Община Етрополе с председател Марин Цолов
Димитров и 5-членен състав; Община Ихтиман
с председател Димитър Иванов Бонев и 7-членен
състав; Община Своге с председател Ерофим
Наполеонов Гигов и 5-членен състав;
област Смолян: Община Чепеларе с председател Георги Иванов Костадинов и 5-членен състав;
област Хасково: Община Любимец с председател Христо Иванов Желев и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилия ги общински съвет.
13094

Председател: М. Тотева

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 261
от 6 декември 2011 г.
Съветът за електронни медии разгледа на свое
заседание, проведено на 6 декември 2011 г., въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Бургас, област Бургас.
Град Бургас е най-големият град в Югоизточна
България и четвърти по брой население в страната.
Той е най-важният икономически, транспортен,
административен и културен център на Югоизточна България. След отправено запитване за
възможността от планиране на честотен ресурс
Комисията за регулиране на съобщенията със
свое Решение № 1062 от 17.11.2011 г. предоставя

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

на Съвета за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за град
Бургас. Към решението е приложен и проект на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе един
конкурс за честотата, посочена в приложението
към решението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 98.3 MHz за град
Бургас.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво;
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, програмата,
за създаването на която ще бъде лицензиран радиооператор в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на град Бургас.
С оглед изложеното, СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Бургас.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 1062
от 17.11.2011 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ (политематичен) профил, чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Бургас за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 15 март 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 20 февруари 2012 г. (понеделник) вк лючително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 16 до 20
януари 2012 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота: 	
Адрес, населено място: 	
Адрес, точка 	
на излъчване: 	
Географски координати:
Северна ширина 	
Географски координати:
Източна дължина 	
Надморска височина
на кота терен: 	
Максимална мощност
на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

98.3 MHz
гр. Бургас
ТВРС „Меден
рид“
42N23 33
27Е36 33
375 m
до 150 W
до 500 W
500 m
74 dB(μV/m)

13067

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1999
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост – подобект „Б“, ж. к. Дървеница,
до „Юнижел център“ и бл. 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 9000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13087
РЕШЕНИЕ № 2000
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 09.02.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до 68-о
СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4200 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 420 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 07.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13088
РЕШЕНИЕ № 2007
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 428 от
24.07.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ул. Владимир Минков-Лотко, бл. 10, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13089
РЕШЕНИЕ № 2008
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.02.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 87,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13090
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РЕШЕНИЕ № 2011
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 334 от 28.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите–не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13091

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет: Д. Николов
13161

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ РУСЕ

ЗАПОВЕД № 2863
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
I. Отчуж давам поземлен имот пл. № 530
по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас, целият с площ 920 кв. м, с идентификатор
07079.604.114 по одобрена кадастрална карта на
гр. Бургас, от: „Автокомплект“ – ООД, Сливен,
Жорка Димитрова Недева, Владимир Димитров
Хаджилуков и Пламена Петрова Хаджилукова.
II. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 25 284,68 лв., разпределено съобразно квотите на съсобственост,
както следва:
1. „Автокомплект“ – ООД, Сливен – 5056,94 лв.
2. Жорка Димитрова Недева – 10 113,86 лв.
3. В л а д и м и р Д и м и т р о в Х а д ж и л у к о в –
5056,94 лв.
4. Пламена Петрова Хаджилукова – 5056,94 лв.
III. Сумата по т. II да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас, в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.

ЗАПОВЕД № 2865
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и чл. 60 АПК и важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
I. Отчуж давам поземлен имот пл. № 472
по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас, целият с площ 560 кв.м, с идентификатор
07079.604.112 по одобрена кадастрална карта на гр.
Бургас от: Живко Стоянов Консулов и Йорданка
Янева Тодорова.
II. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 15 390,60 лв., разпределено съобразно квотите на съсобственост,
както следва:
1. Живко Стоянов Консулов – 13 741,60 лв.
2. Йорданка Янева Тодорова – 1649 лв.
III. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас, в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет: Д. Николов
13162

РЕШЕНИЕ № 34
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, приема
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за изграждане на ГПСОВ в имот
№ 000631 по плана за земеразделяне на гр. Бяла,
област Русе, ЕКАТТЕ 07603.
Председател: А. Александрова-Тюркеджиева
13117

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 121
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и 23 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 14, 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4 и
5 ЗАТУРБ, Общинският съвет – гр. Девин, закрива кметство с. Михалково с население 326 души
по постоянен адрес и с. Стоманево с население
294 души по постоянен адрес поради липса на
законови предпоставки, обуславящи статут на
кметство съгласно чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.
Председател: К. Каров
13097
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ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 20
от 24 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
между осови точки с № 1, 2, 46б, 46а, 19, 45 и
16 ведно с изменение на плана за дворищна регулация на УПИ ІІ-386 „За район на жп гара“ в
кв. 60, УПИ І-409 „За фотоволтаична централа“,
УПИ ІІ „За залесяване“ и УПИ ІІІ „За залесяване и пътна инфраструктура“ в кв. 4 по плана
на с. Скобелево, одобрен със Заповед № 506
от 1994 г. и Решение № 928 от 28.09.2006 г. на
Общинския съвет – Димитровград, съобразен
с промяна параметрите на пътен надлез на км
211+973 в работния проект на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка
граница и оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч при запазване на отрежданията на
имотите.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.
13119

Председател: Ст. Димитров

РЕШЕНИЕ № 21
от 24 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 6 и чл. 62а, ал. 5 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на общински урегулирани поземлени имоти II „За
озеленяване“, УПИ XXVII, УПИ XXVIII, УПИ
XXIX, УПИ ХХХ, УПИ ХХХI, УПИ ХХХII „За
индивидуално нискоетажно жилищно застрояване“ в кв. 13, имот пл. № 310 „За озеленяване“
и УПИ VI-317 в кв. 31 по плана на кв. Изток,
одобрен със Заповеди № 3408 от 1966 г., № 290 от
2004 г. и Решение № 366 от 2005 г. на Общинския
съвет – Димитровград, при което:
– се заличава отреждането „За озеленяване“
в общински имот пл. № 310, който е с площ
1211 кв. м, като същата площ се отделя от общински УПИ XXVII, УПИ XXVIII, УПИ XXIX,
УПИ ХХХ, УПИ ХХХI, УПИ ХХХII, отредени
„За индивидуално нискоетажно жилищно застрояване“ и се приобщава към УПИ ІI, отреден „За
озеленяване“ в кв. 13, чиято площ от 13 743 кв. м
става 14 954 кв. м;
– се изменя плана за регулация на УПИ
VI-317 в кв. 31, собственост на Демир Тодоров
Антонов по нот. акт № 31/2001 г., като към него
се приобщава общински поземлен имот пл. № 310
и се урегулира нов съсобствен имот XIII „За ин-
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дивидуално нискоетажно жилищно застрояване“
с обща площ 1765 кв. м, от които 1211 кв. м са
общински и 554 кв. м на Демир Тодоров Антонов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.
Председател: Ст. Димитров
13120

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ, Решение № 9 на ЕСУТ от
31.08.2011 г. и Решение № К-7 от 16.08.2011 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 067029, намиращ се
в м. Равнището, землището на гр. Етрополе, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя „За спорт и развлечения“. С ПЗ се определя ниско застрояване, свободно разположено в
устройствена зона от разновидност „Ок“ (територия за рекреационни дейности – курорт), със
следните устройствени показатели: плътност на
застрояване – макс. 30 %; Кинт. – макс. 1,5, и
минимална озеленена площ – 50 %, съгласно приетата графична част на проектната документация.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез Община Етрополе пред Административния съд – София област.
Председател: Хр. Андреев
13098

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 23
от 21 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с решение на Общински експертен съвет от
30.09.2011 г. с протокол № 5, т. 6 Общинският
съвет – гр. Лом, одобрява попълване на кадастрален план и план за регулация на с. Ковачица,
община Лом, област Монтана.
Председател: Ст. Панталеев
13240

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1414
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Допълва приетата с Решение № 1165 от
29.01.2010 г. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през
2010 г., като изменя т. 2.2.1, както следва:
Община Самоков предвижда да извърши продажба на 31 паркоместа, намиращи се в самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
представляващ подземен паркинг, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10045/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– 16 ,63/49 9, 32 и д.ч. з а п арком яс т о № 1
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 9198,88 лв.;
– 18 ,12/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 2
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата
по вписванията, при начална тръжна цена 10
023,08 лв.;
– 15,8 0/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 3
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8739,77 лв.;
– 18,87/499,32 ид.ч. за паркомясто № 4 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 10 437,94 лв.;
– 20,71/499,32 ид.ч. за паркомясто № 5 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 11 455,74 лв.;
– 2 3,03/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 6
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
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Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата
по вписванията, при начална тръжна цена 12
739,04 лв.;
– 18,0 6/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 7
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 9989,89 лв.;
– 23,18/499,32 ид.ч. за паркомясто № 8 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 12 822,02 лв.;
– 15,68/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 9
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8673,39 лв.;
– 14,85/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 10
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8214,28 лв.;
– 15,26/499,32 и д.ч. за парком яст о № 11
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8441,07 лв.;
– 14,15/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 12
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
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499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7827,07 лв.;
– 13,04/499,32 и д.ч. за парком яст о № 13
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7213,08 лв.;
– 13/499,32 ид.ч. за паркомясто № 14 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 7190,95 лв.;
– 15,22/499,32 и д.ч. за парком яст о № 15
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8418,94 лв.;
– 16,64/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 16
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 9204,42 лв.;
– 14,16/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 17
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7832,60 лв.;
– 14,40/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 18
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7965,36 лв.;
– 13,78/499,32 ид.ч. за паркомясто № 19 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
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подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 7622,40 лв.;
– 13,78/499,32 ид.ч. за паркомясто № 20 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 7622,40 лв.;
– 11,72/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 21
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 6482,92 лв.;
– 11,07/499,32 ид.ч. за паркомясто № 22 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 6123,37 лв.;
– 21,39/499,32 ид.ч. за паркомясто № 23 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 11 831,88 лв.;
– 18,14/499,32 ид.ч. за паркомясто № 24 от самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.72,
намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж,
подземен паркинг, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение на обекта: за
гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 499,32 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10045/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 10 034,14 лв.;
– 24,02/499,32 и д.ч. за парком ясто № 25
о т с а мо с т оя т е лен о б ек т с и ден т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг, в сграда
1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за гараж в сграда, брой нива
на обекта: един, площ по документ: 499,32 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10045/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 13 286,66 лв.;
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– 15,40/499,32 ид. ч. за паркомясто № 26
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 8518,51 лв.;
– 13,42/499,32 ид. ч. за паркомясто № 27
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7423,27 лв.;
– 14,29/499,32 ид. ч. за паркомясто № 28
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7904,51 лв.;
– 14,29/499,32 ид. ч. за паркомясто № 29
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7904,51 лв.;
– 13,06/499,32 ид. ч. за паркомясто № 30
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7224,14 лв.;
– 14,16/499,32 ид. ч. за парком ясто № 31
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, ет. 1, гараж, подземен паркинг,
в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454,
с предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010, вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 7832,60 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
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5. Определя депозит за участие в търга – 30
% от началната тръжна цена, който следва да
бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на общината да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
13153

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411 по
протокол № 34 от 29.07.2010 г., както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части:
мазе 3 – 5,40 кв. м, и общи части: 14,14 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
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– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.11, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 2,38 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9984/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 45 800 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9998/2010, вписан
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 240 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.27, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 43,90 кв. м, прилежащи части: общи части: 8,57 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10000/2010,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 46 910 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.34, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 31,43 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70 кв. м, и общи части: 7,53 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10007/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 450 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.37, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 66,24 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10010/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.39, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 4,24 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10012/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 57 570 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
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– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 33,43 кв. м,
прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи
части: 8,01 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10017/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 36 100 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10019/2010, вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 38 090 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
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площ по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010, вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок
10 години на равни месечни вноски с оскъпяване
в размер 10 % при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга 20
% от началната тръжна цена, който следва да
бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
13154

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 4
от 3 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 ЗМСМА
и чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 17,
ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр.
Стралджа, реши:
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1. Закрива следните кметства в общината:
Първенец, Маленово, Чарда, Джинот, Недялско,
Поляна, Тамарино, Люлин, Атолово и Александрово и ги обособява в населени места съгласно
чл. 46а ЗМСМА.
2. Административното обслужване на населението да се извършва от кмета на общината
чрез кметски наместник.
3. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите действия по т. 1 и 2
от решението.
13311

Председател: А. Кабакова

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 4-26
от 28 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 0029027, м.
Кокар гьол, землище с. Дръндар, за изграждане
на обект: „Монтаж на един ветрогенератор за
производство, преобразуване, пренос и разпределение на ел. енергия“. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
13121
РЕШЕНИЕ № 4-27
от 28 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 0033041, м.
Алма тарла, землище с. Дръндар, за изграждане
на обект: „Монтаж на един ветрогенератор за
производство, преобразуване, пренос и разпределение на ел. енергия“. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
13122
РЕШЕНИЕ № 4-28
от 28 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод до ПИ
№ 002740“, с обща дължина 663,50 м по КВС на
земеделските земи на землище с. Чернево, община
Суворово, така както е указано в ситуацията в
изработения ПУП – парцеларен план с червени,
сини и черни линии и надписи.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
13123

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 7-93
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план със съпътстващите го
„В и К схема“ и „Комуникационно-транспортен
план“ на елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка и водопровод за захранване
на обект в ПИ 72271.47.42. Трасето преминава
през поземлени имоти: 72271.48.48, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път;
72271.48.49, представляващ неизползвана нива;
72271.48.51, представляващ друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение;
72271.48.50, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път, и 72271.47.42, представляващ
депо за битови отпадъци. Проектът е изложен за
разглеждане в Община Тервел, ул. Св. св. Кирил
и Методий 8, стая 110.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.
13292

Председател: К. Енчев

РЕШЕНИЕ № 7-94
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тервел, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на
техническата инфраструктура – трасе на външно
ел. захранване на „Фотоволтаична централа в
УПИ ХІV-135, кв. 2, с. Мали извор“ и „Фотоволтаична централа в УПИ ХІІ-125, 126, кв.
23, с. Мали извор“. Трасето преминава през:
ПИ № 035016, представляващ общински път,
ПИ № 035004, представляващ селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска собственост,
ПИ № 035007, представляващ селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска собственост,
и ПИ № 004072, представляващ нива, частна
собственост, по КВС на с. Мали извор. Проектът
е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.
Св. св. Кирил и Методий 8, стая 110.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.
13293

Председател: К. Енчев
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РЕШЕНИЕ № 7-95
от 25 ноември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, одобрява проект за изменение
на ПУП – ПРЗ за кв. 14, 16 и 17 по плана на с.
Честименско, с което се образуват: един УПИ в
кв. 14 с отреждане за „ЖС“ и по един УПИ в кв.
14, 16 и 17 с отреждане за „ПСД“, със следните
устройствени показатели:
– за УПИ „ЖС“: Н<3/10 м; Пл. застр.<60 %;
Кинт.<1,2 %; Озел. пл.>40 %;
– за УПИ „ПСД“: Н<12 м; Пл. застр.<80 %;
Кинт.<2,0 %; Озел. пл.>20 %.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 8, стая 110.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.
Председател: К. Енчев
13294

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 6
от 22 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ в
обхват ПИ № 017001 с площ 5,824 дка в местност
Топлика по КВС на землище с. Княжево, община Тополовград, с който се отрежда площадка
за изграждане на „Малка водна електрическа
централа на р. Тунджа, с мощност 120 kW“ с
възложител: Димитър Тодоров Иванов от гр.
Елхово, собственик на ПИ съгласно н.а. № 106,
т. І, р. 160, д. 111/09.06.2004 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
13198

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 6
от 1 декември 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и
чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 16
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Закрива кметствата с. Балканец, с. Гумощник, с. Добродан, с. Дълбок дол, с. Ломец, с. Старо
село, с. Терзийско и с. Чифлик на територията
на Община Троян.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: М. Акимов
13163
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ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 18
от 17 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА във
връзка с чл. 30, чл. 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Чепеларе, закрива:
1. Кметство Богутево, в състава на което влизат населените места с. Богутево и с. Дряновец.
2. Кметство Малево, в състава на което влизат
населените места с. Малево и с. Студенец.
3. Кметство Орехово, в състава на което влиза
с. Орехово.
Председател: К. Петков
13118

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ІІІ-3
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява изработения проект за изменение
на дейс т ва щ и я под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – п ла н за р ег ула ц и я и зас т р оя ва не
(ПРЗ) на УПИ І-291 и УПИ І-25074 по плана
гр. Ямбол – м. Чаргански път, състоящо се в
обединяване на двата урегулирани поземлени
имота в един урегулиран поземлен имот (УПИ), а
именно УПИ І-25074, 25291 с конкретно предназначение „За център за продажба на автомобили,
автосервиз, автомивка и цех за рециклиране
на стартери и алтернатори“ с определени ограничителни линии и предвидени показатели за
застрояване:
– устройствена зона – Пп;
– етажност (Н) – до 10 м;
– плътност на застрояване (П застр.) – до 80 %;
– интензивност на застрояване (К инт.) – до
1,2;
– озеленяване – (П озел.) – мин. 20 %;
– начин на застрояване – свободно.
Изменението е нанесено в съответствие с изискванията на нормативната уредба на приложения
към заповедта проект.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател: Т. Петкова
13124
РЕШЕНИЕ № III-4
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Заповед № ТУ02/0005 от 09.02.2011 г. на кмета на Община Ямбол,
протокол № 13 от 11.08.2011 г. на Експертен съвет
по устройство на територията при Община Ямбол,
Решение № КЗЗ-4 от 18.07.2011 г. на Комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна дирекция
„Земеделие“ – Ямбол, Общинският съвет – гр.
Ямбол, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на трасе на ел. кабел 1 kV от съществуващ бетонен комплексен
трансформаторен пост (БКТП) в поземлен имот
с идентификатор 87374.32.100 до поземлен имот
87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Смокините.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
13178

Председател: Т. Петкова

37. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 54, ал. 1 във
връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Разрешение за строеж № РС66 от 29.11.2011 г. за обект: „Временна асфалтова
база и трафопост в поземлен имот с № 000605 в
землището на с. Дядово, община Нова Загора, във
връзка със строителството на обект: АМ „Тракия“
ЛОТ 2 участък „Стара Загора – Нова Загора“ от
км 210+100 до км 241+900 – основно трасе. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в
14-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
13226
37. – Териториалната дирекция – Пловдив,
на Националната агенция за приходите, офис
Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 1737/2009/000094 от 24.11.2011 г.
възлага на „Данион“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
131426312, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 46А, вх. Б,
ет. 4, следните недвижими имоти: идентификатор
на поземлен имот 00702.510.120, застроено и незастроено дворно място с площ 2597 кв.м, представляващо поземлен имот с пл. № 66, участващо в
парцел VIII – жп гара в кв. 2 на ЗРП на Асеновград,
област Пловдив, с адрес: Асеновград, п.к. 4230,
ул. Иван Вазов, при граници на имота: ул. Иван
Вазов с идентификатор 00702.510.15, коловоз от
държавната железопътна мрежа с идентификатор
00702.510.179, имот с идентификатор 00702.510.16
и имот с идентификатор 00702.510.121, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект; идентификатор на сграда
00702.510.120.1, едноетажен масивен склад, със
застроена площ 1368 кв.м и кубатура 9320 куб.м,
с адрес: Асеновград, п.к. 4230, ул. Иван Вазов,
предназначение – складова база, склад; идентификатор на сграда 00702.510.120.2, сграда със
застроена площ 20 кв.м, с адрес: Асеновград, п.к.
4230, ул. Иван Вазов, брой етажи – 1, предназначение – постройка на допълващото застрояване;
идентификатор на сграда 00702.510.120.3, сграда със
застроена площ 19 кв.м, с адрес: Асеновград, п.к.
4230, ул. Иван Вазов, брой етажи – 1, предназначение – постройка на допълващото застрояване,
за сумата 230 000 лв. Собствеността преминава у

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
13164
39. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, обявява, че на основание
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д.д. № 343/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Георги
Валентинов Панайотов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.
13138
39а. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, обявява, че на основание
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д.д. № 341/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Георги
Благовестов Пачев – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.
13151
637. – Академията на МВР, София, обявява
конкурси за: професр по област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана (9.1. Национална
сигурност), научна специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Противодействие
на тероризма“, „Основи на националната сигурност“ и „Управление на полицейските служби
при кризи“, в катедра „Специална полицейска
тактика“ към факултет „Полиция“ – един; доцент
по област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана (9.1. Национална сигурност), научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебна
дисциплина „Стрелкова подготовка“, в катедра
„Специална полицейска тактика“ към факултет
„Полиция“ – един, и двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел. 98 29 222.
13216
6. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 4.3.
биологически науки (генетика – неврогенетика и
генетичен анализ) – един; 4.3. биологически науки
(хидробиология – екология на риби) – един; 3.6.
право (наказателно право) – един; 1.3. педагогика
на обучението по история (аудио-визуални и информационни технологии в обучението) – един;
1.3. педагогика на обучението по чужд език (немски
език) – един; доценти по: 4.3. биологически науки
(генетика – генно инженерство и молекулярна
генетика) – един; 4.3. биологически науки (молекулярна биология – биологични мембрани) – един;
1.3. педагогика на обучението по история (методика на обучението по история – история и
гражданско образование) – един; 2.1. филология
(санскрит) – един; главни асистенти по: 3.6. право
(право на Европейския съюз) – един; 4.2. химически науки (неорганична химия) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34.
13093
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93. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за доцент по социална медицина за Катедрата
по превантивна медицина със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки: тел. факс 9432127, София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна“, ет. 5; Факултет по
обществено здраве, деканат.
13147
70. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление 5.4 Енергетика, научна специалност
(учебна дисциплина) „Електрически мрежи и
системи“ (Релейна защита) към катедра „Електроенергетика“ – Електротехнически факултет,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
13146
46. – ВТУ „Т. Каблешков“, София, обявява конкурс за професор в област на висшето образование
5 Технически науки, професионално направление
5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици
и автомобилни пътища) – със срок 2 месеца от
обявяването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
13148
524. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за професори
по: 04.03.06 патология на животните за нуждите
на секция „Патология“ – един; 01.06.19 паразитология и хелминтология за нуждите на секция
„Паразитология“ – един, със срок за подаване
на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на
адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2,
стая 209, тел. 872-24-26.
13100
35. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия обявява конкурси за: професор в професионално направление 6.3. Животновъдство
по 04.02.07. овцевъдство и козевъдство – един
със срок 3 месеца; доценти в професионално
направление 6.1. Растениевъдство по 04.01.15.
овощарство – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по планинско животновъдство
и земеделие – Троян, ул. Васил Левски 281, тел.
0670/628-02.
13155
14. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през ноември 2011 г. са продадени следните
общински обекти: 1. помещение към трафопост,
кв. Челопечене, ул. Ангел Маджаров, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продадено на Мартин Стефанов Динков за
29 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
2. сграда с терен (УПИ VIII-5), ж.к. Люлин, ул.
Майски ден 24, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, продадена на
Ерхан Мустафа Халил за 90 000 лв., върху които
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е начислен ДДС в размер 18 000 лв.; общата сума
по договора възлиза на 108 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. техническо помещение
№ 3, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продадено на Георги Василев Цанов за
26 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
4. помещение към трафопост, ул. Бесарабия 86,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продадено на „Сиамекс“ – ЕООД,
представлявано от Драгомир Стефанов Стефанов,
за 69 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 5.
помещение към трафопост с УПИ VIII, кв. 103,
ул. Елисавета Багряна 24, и ул. Проф. Георги Павлов, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, продадено на Начко Величков
Чалманов за 174 000 лв.; 21,62% от сделката се
облага с ДДС и върху достигнатата на търга цена
е начислен ДДС в размер 7523,76 лв.; общата сума
по договора възлиза на 181 523,76 лв., изплатени
изцяло от купувача; 6. магазин № 1, ж.к. Сердика, бл. 15а, вх. А, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продаден на
Иванка Цветанова Иванова-Сотирова съвместно
с Илияна Николаева Николова и Йордан Василев
Йорданов за 42 000 лв., изплатени изцяло от купувачите; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 7. помещение към трафопост, кв.
Враждебна, ул. 8-ма (бивша ул. Борис Илиев),
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, на Венцислав Георгиев Машев, за
16 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 8.
сгради с УПИ, ж.к. Дружба 1, м. Гара Искър, кв.
16, общински нежилишен имот, стопанисван от
район „Искър“, на „Евро Трейд Консулт“ – ЕАД,
представлявано от Жан Василев Виденов, за
770 000 лв.; 41,06% от сделката се облага с ДДС
и върху достигнатата на търга цена е начислен
ДДС в размер 63 232,40 лв.; общата сума по
договора възлиза на 833 232,40 лв., изплатени
изцяло от купувача; 9. магазин № 1, ж.к. Младост
1А, бл. 504, вх. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продаден на
„ВХВ – Инженеринг“ – ООД, представлявано от
Васил Асенов Трендафилов, за 89 000 лв., изплатени изцяло от купувачите; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 10. помещение към
трафопост, ж.к. Слатина, ул. Братя Пешеви 10,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, продадено на Димитър Тенчев Тонев,
за 10 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
13092
68. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за регулация и застрояване на м. кв. Димитър
Миленков в граници: улица по о.т. 1 – о.т. 236 – о.т.
2; улица по о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4, източни граници
на УПИ VI и УПИ VII от кв. 2б; улица по о.т.
46 – о.т. 49 – о.т. 52 – о.т. 55 – о.т. 60; улица по о.т.
60 – о.т. 61 – о.т. 62 – о.т. 93 – о.т. 90 – о.т. 72 – о.т.
238; улица по о.т. 238 – о.т. 70 – о.т. 68 – о.т. 64;
улица по о.т. 64 – о.т. 76 – о.т. 77 – о.т. 179 – о.т.
183 – о.т. 184; улица по о.т. 184 – о.т. 208; улица
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по о.т. 208 – о.т. 208а – о.т. 209 – о.т. 210 – о.т.
211 – о.т. 212 – о.т. 213; източна, южна и западна
граница на кв. 29; улица по о.т. 225 – о.т. 229 – о.т.
230 – о.т. 233 – о.т. 234 – о.т. 235 – о.т. 169 – о.т.
168 – о.т. 166 – о.т. 160 – о.т. 158 – о.т. 136 – о.т. 133;
източна, южна и западна граница на УПИ I от
кв. 7; улица по о.т. 127 – о.т. 126 – о.т. 123 – о.т. 29;
улица по о.т. 30 – о.т. 25 – о.т. 24 – о.т. 1; улица по
о.т. 25 – о.т. 241 – о.т. 242 – о.т. 243; УПИ I и УПИ
II от кв. 30, който е изложен в район „Искър“.
Заинтересованите могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Искър“ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13139
88. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план за регулация и застрояване
и план-схеми към него по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за
водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и вертикално планиране на м. Гробищен
парк, кв. Горна баня, за нови квартали от 1 до
7; вътрешнообслужваща алейна мрежа от о.т. 9
до о.т. 28; улица – продължение на ул. 747, от о.т.
5а до о.т. 9; паркинг от о.т. 53 до о.т. 56; улица от
о.т. 27 до о.т. 35 с прилежащ паркинг към нея;
пешеходна алея източно от кв. 5; улица от о.т. 36а
до о.т. 53. Плановете са изложени в район „Овча
купел“. Заинтересуваните от обхвата на плана
и хигиенно-защитната зона могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Овча купел“.
13140
398. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за осигуряване на ел. захранване за ПИ
№ 27059 и ПИ № 27066 с трасе по земеделски път
с начало от улица с о.т. 70 – о.т. 71 по плана на
в.з. Бистрица – разширение, между масив 27 и
масиви 32, 28 и ПИ № 1080700 по КВС на землището на с. Бистрица. Планът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“. Проектите за
подробен устройствен план по ал. 2 подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в експертния съвет по
устройство на територията.
13141
25. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на „Кабелно ел. захранване“ на приемно-предавателна
станция за GSM/UTMS VAR-0209 в ПИ № 078004,
землище с. Слънчево, община Аксаково. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти
по КВС на землище с. Слънчево, както следва:
№ 000124 – път IV клас, собственост на Община
Аксаково, № 000298 – ведомствен път, собственост
на Община Аксаково, и № 078004 – паркинги,
собственост на СД „Транс 777 Иванов и Георгиев
и сие“, и е с дължина на трасето 587,5 м. Планът
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се намира в сградата на общинската администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномечесен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
13230
23. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че e изработен ПУП – ПП за „Подземен
електропровод 110 kV и оптичен кабел между
подстанция 110/СрН, намираща се в част от
ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, община Балчик,
и подстанция ВС 110 kV „Тригорци“, намираща
се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик“ за захранване на вятърни
генератори, намиращи се в ПИ № 18160.106.77,
18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83,
18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39,
18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35,
18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на
с. Гурково, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
13167
24. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че e изработен ПУП – ПП за „Подземен
електропровод Ср.Н kV и оптичен кабел за
захранване на вятърни генератори“, намиращи
се в ПИ № 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72,
18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50,
18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67,
18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59,
18160.30.60 в землището на с. Гурково, община
Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
13168
139. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 148,
ал. 3 и 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е одобрил технически инвестиционен проект и
е издал на „Вайтъл – И“ – ЕООД, Разрешение
за строеж № 024 от 14.11.2011 г. за обект: „Оптичен кабел с 48 влакна в собствена канална
мрежа – от шахта 1/41 при км 363+050 на път
І – 1, разклона за кв. Струмско, Благоевград, до
шахта 34/74 при км 10+000 на път ІІІ-1082, гр.
Сандански“. Местоположението на обекта е на
територията на общините Благоевград, Симитли,
Кресна, Струмяни и Сандански. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13165
140. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 148,
ал. 3 и 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е одобрил технически инвестиционен проект и е
издал на „Вайтъл – И“ – ЕООД, Разрешение за
строеж № 025 от 14.11.2011 г. за обект: „Оптичен
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кабел с 48 влакна в собствена канална мрежа – от
съществуваща шахта № 34/74 при км 10 + 000
на път ІІІ-1082, гр. Сандански, до шахта с ODF
в с. Кулата“. Местоположението на обекта е на
територията на общините Сандански и Петрич.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13166
26. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация на
обслужваща улица с габарит 9,00 м от о.т. 1 – о.т.
2 – о.т. 3 – о.т. 4 до о.т. 5, обвързан с ПУР на Зона
„Г“, ж.к. Меден рудник, Бургас, при о.т. 5 – ул.
Миньорска, който е изложен за разглеждане в ТД
„Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
13207
965. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация за УПИ XII-179,
XIII-178, XV-182, XVI-249 и XVII-179 от кв. 17 и
УПИ Х-194, ХI-178, XII-182 и XIII-182 от кв. 18,
гр. Годеч, кв. Молак, община Годеч, Софийска
област, който е изложен за разглеждане в стая 120
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Годеч.
13170
823. – Общинската служба по земеделие – гр.
Дупница, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището
на с. Крайници (ЕКАТТЕ 39339), област Кюстендил, че са изработени частична карта и регистър
на имотите в съществуващи (възстановими)
стари реални граници на бившите собственици
в стопански двор – за парцел ІІ по парцеларния
план на стопански двор „Машинно-тракторен
стан“, с. Крайници. На основание чл. 18д, ал. 8
ППЗСПЗЗ заинтересованите лица имат право да
направят писмени възражения пред общинската
служба по земеделие в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13202
62. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен и надземен ел. провод 20 kV, осигуряващ връзка между ПИ 210005 по КВС с . Срем,
община Тополовград, област Хасково, и ПИ 89003
по КВС на с. Гранитово, община Елхово, област
Ямбол. Проектът за ПУП – парцеларен план, е
изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
13233
45. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, засягащ УПИ ІІ в кв. 328 и УПИ V
в кв. 347 по регулационния план на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич. Проектът се
намира в отдел „ТУС“ при община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по него до общинската
администрация – Каварна.
13232
47. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструкт ура – елект ропровод, водопровод и асфа лтов
път, захранващи УПИ 037085 – пречиствателна
станция, местност Стара река, землище гр. Карлово, и УПИ 000345 – пречиствателна станция,
местност Мранчево, землище с. Дъбене, община
Карлово, за обект: „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа гр.
Карлово“. Трасетата на довеждащите проводи е
предвидено да минат през ПИ № 000338, 000346,
000438, 000350, м. Мранчево, землище с. Дъбене,
ПИ № 000343, м. Мерата, землище с. Дъбене.
Проектът може да се разгледа в сградата на
Община Карлово – информационен център. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
13200
992. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно електрозахранване Н.Н. с подземен
кабел, външни водоснабдяване и канализация“
за поземлен имот № 725008 в землището на гр.
Костинброд, м. При село, от ул. Драва по полски
път – ПИ № 700132 по КВС на града. Планът се
намира в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
13169
11. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1 ЗУТ е изработен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
І-61 с идентификатор по КК 73571.501.517, УПИ
ІІ – общ., с идентификатори по КК 73571.501.32,
73571.501.35 и 73571.501.38, УПИ ІІІ-66 с идентификатори по К К 73571.501.32, 73571.501.35,
73571.501.36 и 73571.501.38, УПИ ІV – общ., с
идентификатори по КК 73571.501.36, 73571.501.37,
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73571.501.38, 73571.501.42, 73571.501.43, 73571.501.44
и 73571.501.47, УПИ V с идентификатор по КК
73571.501.39, УПИ ХV-67 с идентификатор по КК
73571.501.36, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.48
и 73571.501.460 в кв. 3 , УПИ І с идентификатори
по КК 73571.501.51 и 73571.31.11 в кв. 4 и имоти с
идентификатори 73571.31.11, 73571.31.36, 73571.31.38,
73571.31.48, 73571.31.54, 73571.501.31, 73571.501.460,
73571.501.464 и 73571.501.475 по кадастралната
карта на с. Тънково. Проектът за регулация
касае промяна на уличната мрежа, конфигурацията и площта на бивш УПИ І-61, ІІ – общ.,
ІІІ-66, ІV – общ., V – общ., ХV-67 от кв. 3, УПИ
І – общ. от кв. 4, и създаването на новопредвидени УПИ ХХ-38,42,43, ХХІ-38,43,44,47, ХХІІ-38
в кв. 3, УПИ І-11,31,48,464, ІІ-11,31,32,38,517 в кв.
3А, УПИ ХХІІІ-11, ХХІV-11,38, ХХV-11,38,54,475,
ХХVІ-11,54,475 и ХХVІІ-11,475 в кв. 4 и УПИ
І-11,36,38,48, ІІ-11,36,38 и ІІІ-36,38,48 в кв. 4А в
общински терени, част от които (имоти с идентификатори 73751.31.36 и 73571.31.38) са извън
регулацията на с. Тънково и за тях следва да се
проведат процедури по ЗОЗЗ. С проекта се цели
максимално покритие на границите на УПИ с
реални имотните граници по КК там, където
е констатирано несъответствие, запазване там,
където съвпадат с тях и изместването им, респективно въвеждането на нови с оглед реализация на жилищната политика на общината. С
плана за застрояване за УПИ І-517, ІІ-32,38,517,
ІІІ-36, V-39, ХХ-38,42,43, ХХІІ-38 и ХV-37,460 в
кв. 3, УПИ І-11,31,48,464, ІІ-11,31,32,38,517 в кв.
3А и УПИ І-11,46,51, ХХІІІ-11, ХХІV-11,38, ХХV11,38,54,475, ХХVІ-11,54,475 и УПИ ХХVІІ-11,475 в
кв. 4 и УПИ І-11,36,38,48, ІІ-11,36,38 и ІІІ-36,38,48
в кв. 4А се установява устройствена зона „Жм“ и
устройствени показатели: Кпл.=60 %, Кинт.=1,20,
максимална височина Н=10,00 м и минимално
озеленена площ 40 %. Новопредвиденият УПИ
ІV-38 в кв. 3 се отрежда „За озеленяване“ при
нулеви стойности на устройствените показатели
Кпл., Кинт. и максимална височина на засторяване. Новопредвиденият УПИ ХХІ-38,43,44,47 в
кв. 3 се отрежда „За озеленяване и детска градина“ – устройствена зона „Од“, и се установяват
устройствени показатели: Кпл.=20 %, Кинт.=0,20,
максимална етажност Н=3,60 м и минимално
озеленена площ 50 %. За всички УПИ, предвидени
за жилищно строителство, с изключение на УПИ
І-11,31,48,464 и УПИ ІІ-11,31,32,38,517 в кв. 3А е
предвидено свободно застрояване. За цитираните
два УПИ се предвижда свързано застрояване
с цел запазване на съществуващата засторйка.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
13201
87. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на ПИ 018031, ПИ 018043 и ПИ 018044 по КВС на
с. Кладница, община Перник, който се намира
в сградата на общинската администрация – гр.
Перник, ет. 12, стая 6. В едномесечен срок от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   

обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
13203
177. – Община „Родопи“, Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2, изречение първо във връзка с
чл. 126, ал. 4, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане и одобряване ПУП – план за регулация и застрояване на
„Летовище Върховръх“ – предварителен проект, в
землищата на селата Скобелево и Чурен, община
„Родопи“, Пловдив, с графична част и документи,
както следва: Заповед № 252 от 10.05.1972 г. на
ОНС Пловдив; Заповед № 2129 от 17.12.1956 г. на
Управление на ГС към МС; протокол от 11.10.1956 г.
на комисията по чл. 25 ПОЗГФ; писмо № 5417
от 04.07.1972 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда; писмо № 7658
от 21.09.1972 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда; Заповед № 2708
от 21.09.1972 г. на Министерството на горите и
опазване на околната среда за изключване от ДГФ;
протокол от 09.07.1972 г. на комисията по чл. 9
ППЗГ; протокол от 09.07.1972 г. на комисията по
чл. 12 ППЗГ; писмо № 60-07 от 20.08.2009 г. на
ДГС – Кричим; писмо вх. № 92-834 от 20.03.2009 г.
на РДГ – Пловдив, който е разгледан от ОЕСУТ
съгласно Решение № 1, прието с протокол № 10
от 12.12.2011 г. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по посочения проект
за ПУП – ПРЗ до общинската администрация.
13206
77. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че въз основа на Разрешение № АУ-10-13 от 25.08.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за подземно и надземно (в участъка на реката)
трасе на кабелен електропровод, за връзка на
Соларен парк в ПИ № 210005, м. Яневец, землище
с. Срем, община Тополовград, област Хасково, и
Соларен парк в ПИ № 89003, м. Ангелова чешма,
землище с. Гранитово, община Елхово, област
Ямбол, в частта му на територията на община
Тополовград, през имоти по КВС на землище с.
Срем, при засегнати имоти от трасето съгласно
регистъра на имотите с ограничен режим на
ползване, както следва: ПИ № 91, НТП „Други
земеделски територии“, стопанисвано от Община
Тополовград, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; ПИ № 497,
път ІІІ-761 (Княжево – разклон с. Срем), публична
държавна собственост, Агенция „Пътища“ – РПМ;
ПИ № 547, път ІІІ-761 (Княжево – разклон с.
Срем), публична държавна собственост, Агенция
„Пътища“ – РПМ; ПИ № 549, водни течения – р.
Тунджа, публична държавна собственост, МОСВ;
ПИ № 780, пасища и храсти, стопанисвани от
общината, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. Изготвеният
проект за промяна на ПУП – парцеларен план,
се намира в отдел „ТСУС“, стая 51 на общинската администрация – Тополовград, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
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работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление.
13234
85. – Общинската служба по земеделие – Троян, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен и приет планът за обезщетяване
на землищата на гр. Априлци, с. Драшкова поляна
и с. Велчево, община Априлци, област Ловеч.
13241
1. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
на обект „Язовир „Нейковци“ и ПСПВ на територията на община Трявна, който е изложен за
разглеждане в зала 403, ет. 4 в сградата на общината, ул. Ангел Кънчев 21, Трявна. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Трявна.
13231
97. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че са одобрени/приети плановете на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в
местности в землището на гр. Шумен, а именно:
Порек – кадастрален район 92; Сакарка – кадастрални райони 677, 686 и 685; Стража – 5-и
км – кадастрален район 648; Кобаклията – кадастрален район 2; Ямалъка – кадастрален район 94; Иджик дюзю – кадастрален район 687;
кадастрален район 10 само за ПИ № 519, 520 и
521 и Порек – кадастрален район 91 – само за
ПИ № 1; кадастрален район 93 – само за ПИ
№ 1, и кадастрален район 94 – само за ПИ № 1.
Плановете са изложени в сградата на общината,
ет. 3 – дирекция „Устройство на територията“,
стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до
кмета на общината.
13125
21. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на действащия подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на част от кв. 75 и 78 от плана на Първи градски
район – гр. Ямбол. Проектът за ПУП – ПРЗ е
изложен за разглеждане в общината, стая 326. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13099
21. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. Каргон в
района на Общинския пазар – кв. 18, кв. 18А, кв.
18Б, и изменение на уличната регулация на ул.
Атанас Кратунов в отсечката от ул. Жеко Андреев
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до кръстовище ул. Ивайло и ул. Иван Рилски;
ул. Индже войвода от осова точка № 63 до осова
точка № 43; ул. Д-р Петър Брънеков. Проектът за
ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 330. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
13199
41. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане
на обект на техническата инфраструктура „Път
Е-85 (I-5), пътен участък „Кърджали – Подкова“
от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368“, намиращ
се на територията на община Кирково – землищата на селата Върбен, Островец и Хаджийско.
Проектът за подробния устройствен план – парцеларен план, е изложен в сградата на Община
Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая 11, и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробния устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация – с. Кирково, ул. Дружба 1.
13235
46. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация на
улица с ос.т. 20-17-15 между кв. 13, 14 и 15 по плана
на с. Добромирци, община Кирково. Проектът
предлага намаляване ширината на посочената
улица от 12 м на 8 м, като трасето е прокарано
по съществуващ асфалтов път, което изменение
води до изменение на плана за регулация за:
УПИ IV – училище, от кв. 13, вътрешните регулационни линии се поставят по съществуващи
имотни граници, запазва се отреждането за
училище и се образува нов УПИ V с отреждане
за комплексно обществено обслужване от кв. 13;
УПИ I-228, II-229 и III-229 от кв. 14, измества се
регулационната линия по уличната регулация и
се получават придаваеми части към тях; УПИ
I-227 и II-228 от кв. 15, измества се регулационната линия по уличната регулация и се получават
придаваеми части към тях. Проектът за изменение
на подробния устройствен план – план за улична регулация и план за регулация, е изложен в
общината, отдел „ТР и И“, ет. 2, стая 11, и може
да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 15 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за изменение на подробния
устройствен план – план за улична регулация и
план за регулация, до общинската администрация – с. Кирково, ул. Дружба 1.
13236

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Курти Ненков Илиев
от Варна срещу Решение № 3408-7 от протокол
№ 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР на
к.к. Чайка в частта относно ПИ 3017, който попада
в ПИ 430 и ПИ 429 по процесния ПУП – ПУР.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм.д. № 3427/2011 на
Административен съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
13103
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основаниое чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 3266/2011 по
субективно съединени жалби на Румен Симеонов
Симеонов и Райна Симеонова Хайгитаине срещу
Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП и ПУР на с. о. „Зеленика“ в частта относно
имот № 10135.5545.3334. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадените субективно
съединени жалби на Румен Симеонов Симеонов
и Райна Симеонова Хайгитаине.
13245
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Людмила Николаевна КирилловаКръстева и Чавдар Иванов Кръстев на Решение
№ 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на СО
„Зеленика“. Заинтересованите лица могат да
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подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 3819/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
13246
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 120/2011 по оспорване от
Димитрия Драганова Василева, Недялка Янева
Вълчева и Иванка Драганова Василева, всички
от Кърджали, на Решение № 92 от 28.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, с което е
одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на кв. № 23,
266, 267, 268 и на част от кв. № 20, 192, 221, 224,
225, 226 и 260 на ж.к. Възрожденци – III част,
Кърджали, в частта му, отнасяща се до имот
№ 43 в кв. 260 по плана на гр. Кърджали, с нов
№ 1150113, УПИ XIX. В едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Кърджали, по номера на образуваното
административно дело, което да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
13105
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
против Заповед № 1335 от 4.11.2011 г. на кмета
на Община Велинград, с която одобрява частично изменение на влязъл в сила ПУП – план за
регулация, като регулационната граница между
УПИ ІІ-3181 и УПИ ХХХ-3180 в кв. 147 по плана
на Велинград се изменя така, че 90 кв.м от УПИ
ІІ-3181 се придават към УПИ ХХХ-3180 съгласно
зеления цвят в приложения проект. Устройствената зона и градоустройствените показатели не
се променят с настоящия проект. Същите се
запазват в съответствие с издадената предходна Заповед № 1398 от 11.09.2008 г. на кмета на
Община Велинград. По жалбата е образувано
адм.д. № 893/2011 по описа на Административния
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат
право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на това
обявление в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
13204
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 3006/2011, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е постъпило оспорване от Иван
Христосков Богданов и Величка Иванова Богданова от гр. Съединение против Заповед № 1 от
05.01.1998 г. на главния архитект на Общинска
администрация – гр. Съединение, с която е одобрена промяна на регулацията в кв. 32, парцели
VII-348 и XI-1778, така както е показано на скицата-проект с червени щрихи и линии и проект
за застрояване на парцелите. В едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението заинтересованите лица могат да бъдат конституирани
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като ответници в съдебното производство чрез
подаване на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспора, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
по ал. 4 се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението по ал. 4 е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъедиеняване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 26.01.2012 г. в 13,30 ч.
13104
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 344/2011 по описа на
съда по жалба на Кета Крумова Пирдопска, Теодора Димитрова Таушанова, „Виола – АЕ“ – ООД,
ЕИК № 119035475, Сливен, Недялка Христова
Танева, Цоньо Йорданов Чалъшев и Анна Йорданова Илиева, по което предмет на оспорване е
Заповед № РД-15-204 от 20.02.2008 г. на кмета на
Община Сливен за изменение на ПУП в част ПЗ
на УПИ VІ „За търговия, услуги и ресторант“ в
кв. 316 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление до
Административен съд – Сливен, в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявлението до съда да съдържа реквизитите,
изброени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на ИАА, както и за
присъединяване към подадената жалба.
13106
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 423/2011 по оспорването на Галя Калчева
Бочукова от гр. Девин срещу Заповед № РД-09-338
от 14.10.2011 г., с която е одобрено изменение на
подробния устройствен план – плана за регулация в кв. 128 по плана на гр. Девин, кв. Настан,
като се променя дворищнорегулационната линия
между УПИ IX и УПИ X по зелено нанесеното
на скицата към заповедта. Съдът уведомява заинтересованите лица, че в срок от един месец
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ могат да подадат заявление в Административния съд – Смолян, което да отговаря на
изискванията на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за
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конституирането им като ответници в съдебното
производство. Административно дело № 423/2011
е насрочено за 02.02.2012 г. от 13,30 ч.
13244
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 6971/2011 по описа на ІІ отделение, 34
състав, насрочено за 21.02.2012 г. от 14,30 ч., по
жалбата на Платон Василев Чумаченко срещу
Заповед № РД-09-50-696 от 18.05.2011 г. на главния
архитект на Столичната община, с която е одобрено
изменение на план за регулация в частта относно
урегулиран поземлен имот № VІІІ-723 в кв. 92 по
плана на гр. София, м. Овча купел. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото
чрез подаване на заявление до съда.
13217
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 986/2011 по описа на
АССО по жалба на Ангел Стоименов Фусков
от с. Белчин бани, срещу Решение № 2051 от
09.09.2011 г. на ОбС – гр. Самоков, по протокол № 46 от 09.09.2011 г., с което ОбС одобрява
ПУП – ПРЗ на с. Белчин бани в частта му относно
невключване в регулация на жилищно застроен
поземлен имот № 18170, който е бил част от кв.
3 на предшестващ регулационен план на с. Белчин бани. Уведомява заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в ДВ чрез
подаване на заявление до съда, отговарящо на
изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е
насрочено за 07.02.2012 г. от 9,30 ч.
13107
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 1012/2011 по описа на АССО по
протест на Надежда Стоянова Калейна, Юлиана
Георгиева Богданова, Петър Станков Пешев и
Георги Станков Пешев срещу Решение № 2051
по протокол № 46 от 09.09.2011 г. на ОбС – гр.
Самоков, за одобряване на ПУП за регулация и
застрояване на к. к. Белчин бани, община Самоков. Уведомяват се заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародването на това съобщение в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5
ЗУТ. Делото е насрочено за 14.02.2012 г. от 9,30 ч.
13260
Административният съд – София област, 7
състав, на основание чл. 145 – 178 АПК във връзка
с чл. 215 ЗУТ е образувал адм.д. № 978/2011 по
описа на съда с предмет на оспорване Решение
№ 2051 от 09.09.2011 г., прието с протокол № 46 от
09.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Самоков,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ на к.к. Белчин
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бани. Уведомяват се всички заинтересовани лица,
че могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването. Административно
дело № 978/2011 е насрочено в открито съдебно
заседание на 14.02.2012 г. от 9,30 ч.
13261
Административният съд – София област, 7
състав, на основание чл. 145 – 178 АПК във връзка
чл. 215 ЗУТ е образувал адм. дело № 1013/2011 по
описа на съда с предмет на оспорване Решение №
2051 от 09.09.2011 г.,  прието с протокол № 46 от
09.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Самоков,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ на к.к. Белчин
бани. Уведомяват се всички заинтересовани лица,
че могат да  се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването. Административно
дело № 1013/2011 е насрочено в открито съдебно
заседание на 14.02.2012 г. от 09,30 ч.
13262
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
призовава Цеко Страхилов Христов с последен
известен адрес Варна, ул. Дрин 53, ет. 2, ап. 3, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 01.02.2012 г.
в 14 ч. и на 15.02.2012 г. в 14 ч. като ответник по
гр.д. № 2131/2005 по описа на ВОС, гр. отделение,
заведено от „МАТ“ – ЕООД, чрез представляващ
Саша Хьог. Ответникът да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13263
Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Фред Хьоне с последен адрес
Сливен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 18.01.2012 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. №
478/2011, заведено от Силвия Р. Семова за иск по
чл. 62, ал. 2 СК във връзка с чл. 107, ал. 1 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
13144
Районният съд – гр. К нежа, гр. колеги я,
призовава Христо Тодоров Коновски с последен
адрес гр. Кнежа, област Плевен, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда да получи искова молба
като ответник по гр. д. № 318/2011, заведено от
Валентин А. Гетов, или да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13190
Кържалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК призовава Валентин Валериев
Ангелов от с. Сватбаре, община Кърджали, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в ДВ за получаване на препис от
искова молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 1561/2011 по описа на съда като ответник по
предявения от Шенай Шенаси Бирол от Кърджали иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК.
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Ответникът да посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13143
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 80 състав, уведомява Исмаел Санчез Басилио, гражданин на Максико, роден на
20.11.1975 г., в качеството на ответник по гр. д.
№ 15215/2011 по описа на СРС, ІІІ ГО, 80 състав,
че има образувано по предявен от Милена Иванова Томанова иск за лишаване от родителски
права и му се указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, за
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
13108
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 1555 от 21.11.2011 г. обявява, че
в съда на 17.05.2011 г. по мотивирано искане с
вх. № 4838 от 16.05.2011 г. от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност чрез председател Тодор Коларов срещу
Даниела Антонова Русева от Русе, ул. МарияЛуиза 19, вх. 5, ет. 2, ап. 4, е образувано гр. д.
№ 516/2011 относно отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена
на иска 517 460 лв. Със същото се иска отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
Ателие № 2 на ет. 3 в жилищен блок Б, вх. В,
в ж. к. Сънрайс, к.к. Златни пясъци, представляващо по кадастрална схема самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10135.513.591.5.23,
със застроена площ 42,86 кв. м, състоящо се от
стая, преддверие, баня-тоалетна и балкон, съседи
на самостоятелния обект в сградата: на същия
етаж:10135.513.591.5.24, 10135.513.591.5.20; под обекта: 10135.513.591.5.14; над обекта: 10135.513.591.5.33,
заедно с 1,1805 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 6,12 кв. м,
и съответния процент от отстъпеното право на
строеж върху мястото, равняващ се на 7,96 кв. м,
представляващо поземлен имот с идентификатор
10135.513.591, целият с площ 3896 кв. м при граници: ПИ 306, ПИ 458, ПИ 524, ПИ 326 и ПИ
387 от кадастрален район 513.
Ателие № 4 във Варна, п.к. 9000, к. к. Златни пясъци, ж. к. Сънрайс, бл. Б, вх. В, ет. 5,
представляващо самостоятелен обект в сграда
с идентификатор на обекта 10135.513.591.5.42,
със застроена площ 42,86 кв. м, при граници
на обекта: на същия етаж: 10135.513.591.5.43,
10135.513.591.5.39; под обекта: 10135.513.591.5.33;
над обекта: 10135.513.591.5.48, заедно с 1,1805 %
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,12 кв. м, и съответния процент
от отстъпеното право на строеж върху мястото,
равняващ се на 7,96 кв. м, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.513.591, целият с
площ 3896 кв. м, при граници: ПИ 306, ПИ 458,
ПИ 524, ПИ 326 и ПИ 387 от кадастрален район
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513, придобити с акт за покупко-продажба № 183,
том 29, вх. № 9870 от 19.04.2007 г. за покупко-продажба по описа на СВ – Варна, с пазарна оценка
към настоящия момент 184 000 лв.
Къща с пристройки в Русе, ул. Копринка 42, с
площ 100 кв. м, с баня и тоалетна, построени върху
държавно дворно място, образуващо ПИ № 276
в квартал 595 по плана гр. Русе, при граници за
имота: ПИ № 275, 277 и ул. Копринка, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 5, том
І, рег. № 0049, н. д. № 002 от 09.01.2007 г., с пазарна оценка към настоящия момент 37 000 лв.
Апартамент № 4 в Русе, ул. Александровска
94, бл. Болшевик, вх. Б, ет. 6, състоящ се от
две стаи, хол, столова, бокс, баня-тоалетна и
серв. помещения, с полезна площ 72,79 кв. м,
при граници: стълбище, двор на блока, ап. 3,
ул. Александровска, заедно с изба № 5-І с площ
15,60 кв. м и таванско помещение № 9-І с площ
11,92 кв. м, заедно с припадащите му се 6,25 %
ид. ч. от общите части на сградата и ОПС върху
парцел І в кв. 312 с площ 1351 кв. м, а по кадастрална схема представляващ: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 63427.2.5409.4.7; адрес
на имота: Русе, п.к. 7000, ул. Александровска 94,
ет. 3, ап. 7, самостоятелният обект се намира
в сграда № 4, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.5409, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой
нива на обекта: 1; площ: 88,35 кв. м; ниво: 1; съседи
на самостоятелния обект в сградата: на същия
етаж: 63427.2.5409.4.8; под обекта: 63427.2.5409.4.4;
над обекта: няма, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 160, том 25, вх. № 12503
от 14.11.2002 г. по описа на СВ – Русе, с пазарна
оценка към настоящия момент 90 000 лв.
Гараж № 13 заедно с прилепен към него склад
в Русе, в сутерена на бл. Кремена по ул. Видин,
парцел № ХVІ-242,246, квартал 126, целият 953
кв. м, с обща площ 34,45 кв. м, за гаража – 19,05
кв. м, за склада – 15,40 кв. м, при граници: склад
на магазин № 7, стълбище, маневрено хале, ул.
Видин, както и 0,838 % ид. ч. от общите части
на сградата и от правото на строеж, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 182, том
17, вх. рег. № 7600 от 11.11.1999 г., парт. кн. том
566, стр. 1243, с пазарна оценка към настоящия
момент 25 000 лв.
Магазин за промишлени стоки, представляващ
обособена част от общинско дружество „Промишлени стоки и битови услуги“, с адрес: Русе,
Гаров подлез, със застроена площ 17,70 кв. м,
заедно с 0,796 % ид. ч. от общите части и от
отстъпеното право на строеж върху застроена
площ 2220 кв. м на подлеза, при съседи: гаров
подлез, склад, магазин, гаров площад, придобит
с договор от 21.12.1998 г. за продажба чрез търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
вписан под № 202, том 4, вх. рег. № 3018 от
12.05.2000 г., парт. кн. том 579, стр. 309 по описа
на СВ – Русе, с пазарна оценка към настоящия
момент 10 000 лв.
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1/2 ид. ч. от апартамент № 14 на ет. 5, вх. Д,
ж. бл. Гурко, построен въз основа на отстъпено
право на строеж върху държавна земя, по ул.
Мария-Луиза 19 в Русе, състоящ се от спалня-дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ 48,51 кв. м, при граници: апартамент № 13,
стълбище, апартамент № 15 и ул. Мария-Луиза,
заедно с изба № 9 с площ 4,92 кв. м, заедно с
0,418 % ид. ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж, а по кадастрална
схема представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 63427.2.228.6.107; адрес
на имота: Русе, ул. Мария-Луиза 19, вх. 5, ет. 4,
ап. 4, самостоятелният обект се намира в сграда
№ 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.228, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива
на обекта: 1; площ: 43,35 кв. м; ниво: 1; съседи
на самостоятелния обект в сградата: на същия
етаж: 63427.2.228.6.106, 63427.2.228.6.108; под обекта: 63427.2.228.6.104; над обекта: 63427.2.228.6.110,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
№ 167, том VІІІ, вх. рег. № 4180 от 13.04.2001 г.,
том 711, стр. 286, 287, н. дело 1976 по описа на
СВ – Русе, с пазарна оценка към настоящия момент за 1/2 ид. ч. 20 000 лв.
1/2 ид. ч. от дворно място в Русе, ж. к. Чародейка-Г-север, по ул. Шипка 87, представляващо
УПИ № ІІІ-1015А, в кв. № 596 по рег. план на
гр. Русе, цялото с площ 305 кв. м, при граници:
ул. Шипка, УПИ № ІV и УПИ № ІХ, заедно с
построената в него масивна едноетажна обслужваща сграда с обща застроена площ 71 кв. м,
представляваща автомивка с битова стая за
персонала и санитарен възел с преддверие и
магазин за авточасти и автоаксесоари със склад
към него, а по кадастрална схема представляващ: поземлен имот с идентификатор 63427.6.74;
адрес на имота: Русе, кв. Чародейка-Г-север, ул.
Изгрев, площ: 287 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 3-1015а, квартал: 596, съседи: 63427.6.68,
63427.6.76; сгради, който попадат в имота: сграда
с идентификатор: 63427.6.74.1, застроена площ:
191 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
за транспорт, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 13, том 13, вх. рег. № 5357 от
13.08.1999 г. по описа на СВ – Русе, и нотариален
акт за покупко-продажба № 142, том 49, вх. рег.
№ 16820 от 28.11.2006 г. по описа на СВ – Русе,
с пазарна оценка към настоящия момент на 1/2
ид. ч. от имота 40 000 лв.
Апартамент № 9 на ет. 2 в ж. бл. № 7, ул. Славянска 14, със застроена площ 74,15 кв. м, състоящ
се от две стаи, кухня, антре, клозет, килер, балкон, при граници: ап. № 8, ап. № 7 и стълбище,
заедно с изба № 9 и таванско помещение № 9,
както и 6,31 ид. ч. от общите части на сградата
и отстъпеното право на строеж върху дворното
място, цялото 586 кв. м, а по кадастрална схема
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представляващ: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63427.2.536.1.9; адрес на имота:
Русе, ул. Славянска 14, ет. 2, ап. 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 63427.2.536,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ:
73,96 кв. м; ниво: 1; съседи на самостоятелния
обект в сградата: на същия етаж: 63427.2.536.1.8;
под обекта: 63427.2.536.1.1, 63427.2.536.1.23; над
обекта: 63427.2.536.1.15, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 50, том 8, вх. рег.
№ 2588 от 05.03.2007 г. по описа на СВ – Русе, с
пазарна оценка към настоящия момент 87 750 лв.
Лек автомобил „Фиат Типо“ с рег. № Р 4338 АА,
31.03.1992 г. (първоначална рег.), цвят: масленозелен, рама № ZFA16000004747798, придобит на
16.11.1993 г., с пазарна оценка към настоящия
момент 960 лв.
Лек автомобил „Шкода Суперб“ с рег. №
Р 1200 РН, 28.03.2003 г. (първоначална рег.), цвят:
сив металик, рама № TMBBV63U839015471, с пазарна оценка към настоящия момент 10 000 лв.
Сумата 5000 лв., равностойност на 100 дружествени дяла по 50 лв. всеки, притежавани от
Даниела Антонова Русева в капитала на „Гарета 1“ – ЕООД, ЕИК 117670586, рег. № по ф. д.
№ 841/2006, с капитал 5000 лв.
Сумата 3750 лв., представляващи пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес 420 СЕ“ с рег. № Р 1599 АС,
05.07.1988 г. (първоначална рег.), отчужден на
07.09.2005 г.
Сумата 4000 лв., получена от Даниела Антонова Русева от продажбата на 40 дружествени дяла
по 100 лв. всеки от капитала на „Гарета“ – ЕООД,
ЕИК 117533670.
Делото е насрочено за 19.03.2012 г. в 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
13220

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на Спортен клуб
по пожаро-приложен спорт „Огнеборец – София“
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 10.02.2012 г. в
13 ч. в София, ул. Екзарх Йосиф 46, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СКППС през
2010 и 2011 г.; 2. финансов отчет на СКППС; 3.
предложение за промяна в устава; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. разни.  Регистрацията
на членовете и делегатите ще се извършва от
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13243
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15. – Управителният съвет на Асоциацията
на потребителите на телекомуникационни и
интернет услуги „Ядец“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.02.2012 г. в 12 ч. в София, ж.к. Сухата река,
бл. 52, вх. В, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. приемане на нови
членове на асоциацията; 3. промяна в състава на
управителния съвет; 4. изменение и допълнение
на устава; 5. други.
13256
11. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Бест Ту Би“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 23.02.2012 г.
в 17 ч. в София, бул. Цар Борис ІІІ № 409,
парк-хотел „Амфора”, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на сдружението за 2011 г.; 3. приемане на изменения
и допълнения в устава на сдружение „Бест Ту
Би“ за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
решение за промяна в устава на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Бест Ту Би“; 4. избор на нов
управител на сдружението; проект за решение – ОС избира нов управител на сдружението
за срок три години; 5. приемане на решение за
промяна на адреса на сдружението; проект за
решение – ОС приема решение за промяна на
адреса на сдружението; 6. приемане на Рамков
план 2012 – 2014 за дейността на сдружението;
проект за решение – ОС приема Рамков план
2012 – 2014 на сдружението; 7. утвърждаване
на бюджет за 2012 г.; проект за решение – ОС
утвърждава бюджета за 2012 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, ще бъдат предоставени
на членовете – участници в събранието, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.
13255
281. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“ – София, на
основание чл. 20 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.02.2012 г. в 8,30 ч. в София, зала № 11 (кино
„Люмиер“) на Националния дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. определяне
размера на членския внос. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13227
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12. – Управителният съвет на „Гръцки бизнес
съвет в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.03.2012 г.
в 17 ч. в София, пл. Света Неделя 5, „Шератон
София Хотел Балкан“, при следния дневен ред:
1. разглеждане и приемане отчета за дейността
на управителния съвет на сдружението за 2011 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2011 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.;
5. освобождаване на г-жа Клеоники Георгиаду,
г-н Ангелос Парасхакис и г-н Лукас Лука като
членове от състава на управителния съвет и
освобождаване на същите от отговорност за
дейността им като членове на управителния съвет; 6. избор на нови членове на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13257
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Регионално сдружение на
общини „Център“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.02.2012 г. в 15 ч. в
сградата на „Автомотор Корпорация“ – АД, гр.
Божурище, бул. Европа 157, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2011 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет; 3. приемане на бюджет за 2012 г.; 4. промяна в управителния съвет и смяна на касиера
на сдружението; 5. запознаване на общото събрание с програмата за работа на сдружението
за 2012 г.; 6. приемане на приоритетите за всяка
община и включването им в работния проект за
единна стратегия; 7. определяне на печат и знак
на сдружението и съхраняване; 8. разни. Материалите са на разположение в седалището на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., при същия дневен ред. Поканват се
членовете на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
13250
20. – Управите лни ят с ъвет на СНЦ ФК
„Брацигово“, гр. Брацигово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на клуба на 17.02.2012 г. в 17,30 ч. в
заседателната зала на Младежки дом – гр. Брацигово, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на клуба; 2. освобождаване на президент,
вицепрезидент и изпълнителен директор на клуба
и останалите членове на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет на клуба; 4. приемане на нови членове на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
13251
99. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Професионална гимназия
по химични и хранително-вкусови технологии
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„Д. И. Менделеев“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
9.03.2012 г. в 18 ч. в Актовата зала на училището
при дневен ред – избор на нов управителен съвет
и промяна на броя на членовете му.
13242
11. – Управителният съвет на Пчеларския
съвет – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 16.03.2012 г. в 10 ч. в залата
на областния управител при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет
на контролния съвет; 3. избор на управителен
и контролен съвет; 4. изменения и допълнения
на устава; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13218
15. – Управителният съвет на Местен съвет
по туризъм – гр. Лъки, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.02.2012 г.
в 14 ч. в заседателната зала  на ОбА – Лъки, ул.
Възраждане 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и състоянието на сдружението;
2. приемане на нови членове; 3. избор на нови
членове на управителния съвет; 4. приемане на
мероприятия за 2012 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13248
15. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при Помощно училище
„Петко Рачев Славейков“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 15.02.2012 г. в 17 ч. в учителската
стая на училището в Плевен, ж.к. Сторгозия,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет през 2006 – 2011 г.; 2. отчет
за изпълнение на бюджета за 2006 – 2011 г.; 3.
приемане на нови членове на училищното настоятелство; 4. избор на управителен съвет на УН; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13070
12. – Управителният съвет на сдружение
„Елитен спортен клуб „Морски сговор“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 13.02.2012 г. в 14 ч.
в седалището на сдружението – Пловдив, ул.
Владивосток 18, Спортен комплекс, Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина,
при следния дневен ре:д: 1. приемане на отчет
за дейността на клуба през 2011 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2011 г.; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2011 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ провеждането на общото събрание ще
бъде отложено за 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
13254

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

10. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Тракия“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
18.02.2012 г. в 10,30 ч. в Русе в аулата на СОУ
„Възраждане“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. отчет на
контролната комисия; 3. избор на управителен
съвет и контролна комисия; 4. бюджет за 2012 г.;
5. разни.
13249
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Дружество за защита на животните“ – Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.02.2012 г., в 17 ч. на адреса на
управление – Севлиево, ул. Опълченска 62, при
следния дневен ред: 1. промяна на членовете на
управителния съвет; 2. приемане на нова редакция
на устава на сдружението. Материалите, свързани
с предложения дневен ред, са на разположение
на членовете на адреса на управление.
13176
1. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на колегията
на 28.01.2012 г. в 10 ч. в зала № 2 на Районен
съд – Смолян, Съдебна палата, при следния дневен
ред: 1. разглеждане отчет за дейността на адвокатския съвет през 2011 г. и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за 2012 г.; 5. разни; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе от 11 ч. независимо
от присъстващите членове.
13145
74. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 28.01.2012 г. в 10 ч. в
залата на колегията в Търговище, ул. Лилия 4,
вх. А, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2011 г. и вземане на решение по него; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на колегията
за следващата финансова година; 5. избор на
делегати за общо събрание на адвокатите в
страната; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13115
47. – Управителният съвет на училищното
настоятелство при Професионална гимназия по
дървообработване и строителство „Цар Иван
Асен ІІ“ – Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на настоятелството на 23.02.2012 г. в 18 ч. в Хасково, ул.
Пловдивска 37, при следния дневен ред: 1. избор
на нов председател на училищното настоятелство;
2. отчет за подобряване на МТБ на ПГДС „Цар
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Иван Асен ІІ“ и мерки за подобряването є; 3.
информация за резултатите от практическата и
производствената дейност в ПГДС „Цар Иван
Асен ІІ“.
13189
4. – Управителният съвет на Клуб по спортен
бридж – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава свиква общо отчетно-изборно
събрание на 28.01.2012 г. в 17 ч. в сградата на
спортна зала „Диана“ – Ямбол, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
периода 2005 – 2011 г.; 2. финансов отчет на клуба
за отчетния период; 3. промени в устава на клуба;
4. приемане проектобюджета на клуба за 2012 г.;
5. избор на нови ръководни органи – председател
и управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всички материали,
свързани със събранието, се намират в седалището на клуба и са на разположение на всички
членове на клуба.
13149
12. – Управителният съвет на у чилищно
настоятелство на Основно училище „Христо
Смирненски“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.03.2012 г. в 16 ч. в
Ямбол, ул. Търговска 79, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на училищно настоятелство
на Основно училище „Христо Смирненски“,
Ямбол, за периода 2003 г. – 2011 г.; 2. избор на
управителен съвет; 3. промени в устава; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13205
5. – „Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ, София,
вписано в търговския регистър към Агенцията
по вписванията с ЕИК 175165209, на основание
чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 650 000
обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност
1 лв. за всяка една акция и емисионна стойност
3,60 лв., при общ размер на емисията 2 340 000 лв.,
съгласно приетото на 15.11.2010 г. решение на
съвета на директорите за увеличение на капитала от 650 000 лв. на 1 300 000 лв. и съгласно
проспект за публично предлагане на акции на
дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 94-Е от 9.02.2011 г.
За начало на публичното предлагане се счита
датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „Пълдин
лайън груп“ – АДСИЦ, в „Държавен вестник“ и
публикуването на същото съобщение във в.
„Дневник“ (сега – в. „Капитал Daily“) (чл. 92а
ЗППЦК). При разминаване на двете дати за
начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация. Акционерите на
„Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ, имащи право
да запишат акции от тази емисия, могат да запишат брой акции, съразмерни на участието им
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в капитала на дружеството преди увеличението.
За да се осигури правото на акционерите по
предходното изречение, се издават права. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за предлагането в
„Държавен вестник“ и във в. „Дневник“ (сега – в.
„Капитал Daily“) (чл. 92а ЗППЦК). На следващия
работен ден „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на тези лица, като срещу
всяка акция се издава едно право. Едно право
дава възможност за записване на 1 брой нови
акции по емисионна стойност от 3,60 лв. за всяка една акция. Всяко лице, което не е акционер
и желае да запише акции, може да придобие
права в срока за прехвърляне на правата или при
провеждане на явния аукцион. Всяко лице може
да запише най-малко 1 акция и най-много такъв
брой акции, който е равен на броя на притежаваните или придобитите права. Начална дата, от
която започва да тече срокът за прехвърляне на
правата и записване на акции, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на
обнародване на съобщението за публичното
предлагане в „Държавен вестник“ и публикацията му във в. „Дневник“ (сега – в. „Капитал
Daily“). Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането
на 14 дни от началото на продажбата на правата,
така както е определено по-горе. На 5-ия работен
ден след крайната дата на срока за прехвърляне
на правата „Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ, чрез
инвестиционния посредник „Първа финансова
брокерска къща“ – ООД, предлага за продажба
при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Лицата, закупили права на организирания от
БФБ явен аукцион, могат да запишат акции
срещу тях до изтичането на срока за записване
на акции. Крайният срок за записване на акции
от притежателите на права съгласно чл. 112б,
ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ
изтичането на 15 работни дни от деня, в който
изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се
допуска записване на акции преди началния или
след крайния срок, посочени по-горе. Ред за
прехвърляне на правата: Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба, т.е.
търговията с права, се извършва на БФБ „Пазар
на права“ (чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК). Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез
подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат
разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ – АД. Сумите, получени от продажбата
на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД, и не могат
да се ползват до вписване на увеличението на
капитала на дружеството в търговския регистър
към Агенцията по вписванията. „Пълдин лайън
груп“ – АДСИЦ, ще разпредели сумата, получе-

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

на от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно
между техните притежатели. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ – АД, публично оповестява информация за упражнените (чрез записване на
акции) до края на предходния работен ден права.
Ред за записване на акции: Записването на акции
се извършва чрез подаване на писмени заявки.
Всички притежатели на права, придобити в
срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения
инвестиционен посредник ИП „Първа финансова брокерска къща“ – ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. Енос  2, ет. 4, тел. (+3592) 810 64 00,
факс: (+3592) 810 64 01, е-mail: ffbh@ffbh.bg,
който обслужва увеличението на капитала, и/
или до инвестиционните посредници, членове
на „Централен депозитар“ – АД, при които се
водят клиентските сметки за притежаваните от
тях права, съгласно действащите процедури в
правилника на „Централен депозитар“ – А Д.
При подаване на заявка за записване на акции
срещу права до ИП „Първа финансова брокерска къща“ – ООД, от негов клиент ИП „Първа
финансова брокерска к ъща“ – ООД, подава
нареждане от името на клиента и нареждане
от името на дружеството до „Централен депозитар“ – АД, съгласно процедурите на „Централен депозитар“ – АД. При подаване на заявка до друг инвестиционен посредник от негов
клиент за записване на акции срещу права инвестиционни ят посредник незабавно подава
нареждане от името на клиента до „Централен
депозитар“ – АД, за записване на акции съгласно процедурите на „Централен депозитар“ – АД,
и уведомява за постъпилата заявка ИП „Първа
финансова брокерска къща“ – ООД. При получаване на уведомлението по предходното изречен ие И П „Първа фи на нсова брокерск а
къща“ – ООД, незабавно подава насрещно нареждане от името на дружеството до „Централен
депозитар“ – АД, съгласно процедурите на „Централен депозитар“ – АД. Записването на акции
се счита за действително само ако е направено
от притежател на права до максималния възможен
брой акции и е внесена цялата емисионна стойност
на записваните акции в срока и при условията,
посочени по-долу. При частично заплащане на
емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена
изцяло. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по набирателна
сметка с IBAN BG96RZBB91555067078718, BIC:
RZBBBGSF, открита на името на „Пълдин лайън
г ру п“ – А ДСИЦ, в „Райфайзенбанк (Бъл г ария)“ – ЕАД. Набирателната сметка трябва да
бъде заверена с вноската срещу записаните акции
най-късно до изтичането на последния ден от
подписката. Притежателите на права подават
заявки за записване на акции на адреса на упълномощения ИП „Първа финансова брокерска
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къща“ – ООД, посочен по-горе, лице за контакти: Георги Койнов, всеки работен ден от 9 до
17 ч., съответно на адреса и в работното време
на другите инвестиционни посредници. Заявката
за записване на акции трябва да бъде в писмена
форма и да има минимално нормативно определено съдържание, което включва: имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на
инвеститора и на неговия пълномощник при
инвестиционния посредник, а ако такива номера
не са присвоени – трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер,
седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е
чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни; емитент, ISIN код на емисията,
брой на упражняваните права и брой на записваните акции, за които се отнася заявката; дата,
час и място на подаване на заявката; подпис на
лицето, което подава заявката. Към заявката за
записване на акции се прилагат: а) за български
юридически лица – оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за актуална
съдебна регистрация, издадено не по-рано от 1
месец преди датата на подаване на писмената
заявка, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен
представител или пълномощник), заверено от
него; б) за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен
удостоверителен документ) на съответния чужд
език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на
регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват,
както и копие от документа за самоличност на
лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за
български физически лица – заверено от тях
копие от документа им за самоличност; г) за
чуждестранни физически лица – заверено от тях
копие на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за
пълното име, номер на документа, дата на издаване (ако има такава), националност; адрес (ако
има такъв в документа); д) в случай на подаване
на заявката чрез пълномощник към заявката се
прилага и заверено от него копие на документа
му за самоличност, както и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно. Представяните документи и копия от документи на чужд
език, без документите за самоличност, следва да
бъдат съпроводени с превод на български език
от заклет преводач, а копието от регистрационния акт за чуждестранно юридическо лице и
пълномощното на чужд език – с легализиран
превод на български език. Лицата, желаещи да
запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Лицата, подаващи заявките, прилагат към заявките и документите, посочени в предходната
точка. Законният представител на юридическо
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лице (българско и чуждестранно) се легитимира
чрез документ за самоличност и удостоверение
за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ – за чуждестранно юридическо лице, отговарящ на изискванията на
предходната точка. Българските физически лица
се легитимират чрез документ за самоличност,
а чуждестранните физически лица – с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Р. България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с документ за самоличност и с изрично нотариално заверено пълномощно. Заедно с акта за регистрация на емисията ЦД предоставя и депозитарни разписки за
акционерите, за които има открити лични сметки. Актът за регистрация и депозитарните разписки се предават на представляващия дружеството-емитент или на изрично упълномощено
от него лице срещу подпис. В случай че записаните акции от увеличението на капитала са регистрирани по клиентски сметки при инвестиционни посредници, членове на ЦД, депозитарните разписки се издават след заявление от
страна на инвестиционния посредник до ЦД и
се получават от изрично упълномощено от посредника лице срещу подпис. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници при подаване на заявка за записване
на акции лицето следва да заплати емисионната
стойност на записваните акции или да удостовери пред инвестиционния посредник по друг начин,
че ще изпълни задължението си за плащане.
Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка, които трябва да съдържат името/наименованието на лицето, записващо акции, неговия EГН/
БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, и се предават на упълномощения
инвестиционен посредник „Първа финансова
брокерска къща“ – ООД (от лицето – клиент на
ИП „Първа финансова брокерска къща“ – ООД,
записало акциите, или от инвестиционния посредник, чийто клиент е записал акциите) найкъсно до изтичане на крайния срок за записване
на акции. В случай че бъдат записани по-малко
от предложените акции, но е записана и платена
най-малко една нова акция от увеличението на
капитала, същото е успешно, като дружеството
увеличава капитала до записания и платен размер.
Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, дружеството обявява подписката за успешно приключила, уведомява КФН в срок 3 работни дни и
предприема необходимите действия за вписване
на увеличението на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а след
това – за регистрация на новата емисия акции в
„Централен депозитар“ – АД, и БФБ. Дружеството ще уведоми КФН в срок 3 работни дни от
приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за за-
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труднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. В
срок 7 дни от приключване на първичното публично предлагане на акции дружеството ще
изпрати уведомление до КФН относно резултата
от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции;
сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други
разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В срок 14  дни от приключване на първичното публично предлагане дружеството ще представи удостоверение от „Централен депозитар“ – А Д, за регистриране на
емисията и банково удостоверение от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, удостоверяващо
извършените вноски по записаните акции. Ако
публичното предлагане е приключило успешно,
КФН вписва издадената емисия ценни книжа в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. Ако подписката приключи неуспешно, дружеството уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК,
изпраща съобщение на банката депозитар за
резултата от подписката и публикува покана в
два централни ежедневника към лицата, записали акции, която съдържа условията и реда за
връщане на набраните суми. Внесените суми
заедно с начислените от банката лихви ще бъдат
възстановени на инвеститорите в срок 30 дни от
уведомлението по предходното изречение. В
случай, че Агенцията по вписванията откаже да
впише в търговския регистър увеличението на
капитала на „Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ,
публичното дружество уведомява КФН в 7-дневен
срок от постановяването на отказа. В този случай
емисията ценни книжа се отписва от регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по инициатива на
заместник-председателя на КФН, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта
за публично предлагане на акции на „Пълдин
лайън груп“ – АДСИЦ, състоящ се от три документа: Регистрационен документ, Документ за
предлаганите ценни книжа и Резюме, и да получат копие на хартиен носител на адреса на „Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ: София, район „Лозенец“, бул. Никола Й. Вапцаров 25; тел.: (+359
2) 402 45 02, (+359 2) 402 45 09, лице за контакти:
Надя Събева, от 10 до 17 ч., и на адреса на ИП
„Първа финансова брокерска къща“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Енос  2, ет. 4, тел. (+359 2) 810
64 00, факс: (+359 2) 810 64 01, лице за контакти:
Георги Койнов, от 10 до 17 ч. Проспектът на
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„Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ, може да бъде
получен и от „Българска фондова борса – София“ – АД, след приемането на ценните книжа
на дружеството за борсова търговия. Допълнителна информация за „Пълдин лайън груп“ – АДСИЦ, може да бъде открита на интернет адреса
на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg.
13160
Воля Георгиева Аргирова – ликвидатор на
сд ру жен ие „ Асоц иа ц и я Окари на“, Варна, в
ликвидация по ф. д. № 1488/2000, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
13188
Йордан Гавраилов Стефанов – ликвидатор
на „Волкано“ – ООД, Брацигово, в ликвидация
по ф. д. № 1881/95, на основание чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си.
13171
Михаил Иванов Боиндруков – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Берое“,
Стара Загора, в производство по ликвидация по ф.
д. № 35/2010, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ  
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
13258
Тодор Борисов Кобу ров – лик ви датор на
Фондация „Център за мирни изследвания и
политика за сигурност“ – София, в ликвидация
по ф. д. № 60/2008 на Софийския градски съд,
кани кредиторите є да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на поканата.
13259
Поправка. В Решение № 5 от 18 ноември 2011 г.
на Община Вълчедръм (ДВ, бр. 99 от 2011 г., стр.
116) в преамбюла вместо „чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
ЗМСМА“ да се чете „чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА“.
Поправка. Великотърновският университет
„Св. св. К ирил и Методий“ прави следната
поправка в обявление № 12287 (ДВ, бр. 91 от
2011 г., стр. 39): конкурсът за доцент по: област
на висше образование 2. хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. филология (албански език) – един, да се чете „област на висше
образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология (балканско
езикознание – албански език) – един“.
13126
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