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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 290 от 29 октомври 2015 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 140 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за
присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
 Постановление № 291 от 29 октомври 2015 г. за приемане на Наредба за
определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни
органи, организации и юридически лица
 Постановление № 292 от 29 октомври 2015 г. за изменение на Наредбата
за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постанов
ление № 104 на Министерския съвет
от 2002 г.
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и

качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
2

 Наредба за допълнение на Наредба
№ 7 от 1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в
Република България
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Министерство
на туризма
2
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 Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г.
за единните стандарти и за организацията на дейността на туристичес
ките информационни центрове (ТИЦ)
и Националната мрежа на туристическите информационни центрове
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Министерство
на финансите
 Инструкция № 2 от 27 октомври
2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност
от митническите органи
22
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 140 на Министерския съвет от 2015 г.
за одобряване на допълнителни разходи
за финансирането на проекти, свързани
с изпъ лнението на неотлож ни мерк и за
2015 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
(ДВ, бр. 42 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Редове 13 и 14 се заличават.
2. На ред 6, в колона „Дейност“ думите „по
българо-турската и по черноморската граница“
се заменят с „външните и временно външни
граници на Република България“.
3. На ред 17, в колона „Дейност“ след думата
„София“ се добавя „и настройки на телефонната централа“.
4. Създават се редове 18, 19 и 20:
„
№ по
Стойност
Дейност
Изпълнител
ред
(в лв.)
18. Доставка на проМВР
22 000
жектори за гранично-полицейските наряди
19. Доставка на гуми
МВР
78 000
тип „off road/all
terrain“ за патрулните автомобили
с висока проходимост
20. Ремонт, обслужМВР
100 000
ване и доставка
на акумулаторни
батерии за технически средства
за граничен контрол

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7132

за приемане на Наредба за определяне на
реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители
на Министерството на вътрешните работи
в държавни органи, организации и юридически лица
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие
и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните
работи в държавни органи, организации и
юридически лица.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата за реда за прикриване на
служители на Министерството на вътрешните
работи в държавни органи, организации и
юридически лица, приета с Постановление
№ 133 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2005 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 44 от 2008 г. и
бр. 58 от 2010 г.), се отменя.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67 и 75 от 2015 г.), в
чл. 76 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Миграция“ е структура на
МВР за регулиране на миграционните процеси
и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България,
за противодействие на незаконната миграция
на територията на Република България и за
административно обслу ж ване на гра ж даните на Европейския съюз, на гражданите
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
на гражданите на Конфедерация Швейцария,
както и на членовете на техните семейства
съгласно Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства, като:
1. издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължава срока на пребиваване на
чужденците в Република България;
3. отнема правото на издадено разрешение
за краткосрочно, продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване при наличие на
законовите изисквания;
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4. анулира издадена виза или намалява
срока за пребиваване на чужденец в страната,
определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците
в Република България;
5. издава удостоверителни документи, които
по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане
на разрешение за пребиваване в Република
България;
6. осъществява съгласувателни процедури
с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи за издаване
на разрешения за пребиваване в Република
България;
7. дава становища по молби за придобиване,
възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения
за работа и становища до други ведомства,
които по смисъла на нормативен акт имат
отношение към пребиваването на чужденците
в Република България;
8. осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз,
на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, на гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства;
9. събира, систематизира и анализира информация за състоянието и динамиката на
миграционните процеси и административния
контрол върху пребиваването на чужденци в
Република България и за административното
обслужване на гражданите на Европейския
съюз, на гражданите на държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на
Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства;
10. планира, разработва и предлага мерки
за повишаване ефективността на регулиране
на миграционните процеси;
11. дава становища и разработва проекти на
нормативни и други актове за регулиране на
миграционните процеси и административния
контрол върху пребиваването на чужденци в
Република България и за административното
обслужване на гражданите на Европейския
съюз, на гражданите на държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на
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Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства;
12. самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР или с други компетентни
органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция;
13. въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните
информационни системи на МВР и ШИС;
14. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в областните дирекции по
направление на дейността си.“
§ 3. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА
за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на
служители на Министерството на вътрешните
работи в държавни органи, организации и
юридически лица
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят редът за
получаване на съдействие и организиране на
прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи, тяхната дейност и
назначаването им на длъжности по служебно
или по трудово правоотношение в държавни
органи, организации и юридически лица.
Чл. 2. Получаването на съдействие и организирането на прикриването на служителите по чл. 1, както и на тяхната дейност се
осъществяват при спазване на принципите
на законност и конспиративност.
Чл. 3. (1) Дейност на прикритие се осъществява в администрациите по чл. 36 от
Закона за администрацията, в организациите
и в юридическите лица.
(2) Не може да се осъществява дейност
на прикритие в органите на законодателната
и съдебната власт, в Конституционния съд,
в администрациите на Народното събрание,
Президента на републиката и в Министерството на отбраната, в Българската армия, в
службите за сигурност, службите за обществен
ред, както и в организациите, регистрирани
по Закона за политическите партии.
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Чл. 4. Служителите на прикритие са държавни служители от Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството
на вътрешните работи с особен статут, които
имат правата и задълженията, предвидени в
Закона за Министерството на вътрешните
работи и в Закона за държавния служител
или в Кодекса на труда за длъжностите, които
заемат на прикритие.
Чл. 5. (1) Служители на Главна дирекция
„Национална полици я“, Главна дирек ци я
„Борба с организираната престъпност“ и на
Главна дирекция „Гранична полиция“ на
Министерството на вътрешните работи работят на прикритие при доказана оперативна
необходимост.
(2) Оперативна необходимост е налице,
когат о въ з ложен и т е с ъс за кон за дач и и
дейности не могат да се изпълнят по друг
начин освен чрез назначаване на служители
на прикритие.
(3) Д и рек т ори т е на Гла вна д и р ек ц и я
„Национална полици я“, Главна дирек ци я
„Борба с организираната прест ъпност“ и
на Главна дирекция „Гранична полиция“
на Министерството на вътрешните работи
обосновават оперативната необходимост пред
министъра на вътрешните работи за всеки
един отделен случай.
Раздел II
Задачи и дейности на служителите на
прикритие
Чл. 6. (1) Служителите на прикритие осъществяват оперативно-издирвателна дейност
за противодействие на престъпността.
(2) Служителите на прикритие изпълняват специфични дейности, произтичащи от
дейността по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
(3) Конкретните задачи и дейности, изпълнявани от служителите на прикритие,
се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи за всеки отделен случай.
(4) Служителите на прикритие не прилагат правомощията на полицейски органи по
част втора, глава пета, раздел I от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
Чл. 7. Служителите на прикритие осъществяват дейността си по начин, който не
застрашава прикритието от разкриване.
Раздел III
Условия и ред за получаване на съдействие
за организиране на прикриването и на дейността на служители на прикритие
Чл. 8. (1) Служителите на Главна дирекция
„Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна
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дирекция „Гранична полиция“ се назначават
на прикритие по служебно или по трудово
правоотношение от органа на изпълнителната власт или от органа на управление на
юридическото лице по искане на министъра
на вътрешните работи при спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител
или на Кодекса на труда.
(2) Съдействието за назначаване на служители на прикритие и за организиране на
прикриването на дейността им се осъществява
от съответните органи по ал. 1 при спазване
на изискванията за защита на информацията,
класифицирана като държавна тайна съгласно т. 3 от раздел II на приложение № 1 към
чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 9. (1) Министърът на вътрешните работи
отправя до органите по чл. 8, ал. 1 писмено
искане за съдействие, в което посочва и длъжностно лице от Министерството на вътрешните
работи за осъществяване на контакт.
(2) Органът по чл. 8, ал. 1 в едномесечен
срок от получаване на искането за съдействие
уведомява писмено министъра на вътрешните
работи за специфичните изисквания, условията и реда за назначаване на служителя на
прикритие на определена длъжност.
(3) За осъществяване на съдействието по
ал. 1 органът по чл. 8, ал. 1 може да предлага изменения в съответния нормативен
акт, определящ организацията, функциите и
числеността на персонала, с цел промяна на
щатното разписание и откриване на допълнителна щатна бройка.
(4) Министърът на вътрешните работи и
органът по чл. 8, ал. 1 съгласуват мерките за
организиране на прикриването на определения
със заповед служител на Министерството на
вътрешните работи чрез назначаването му на
съгласуваната длъжност.
Чл. 10. (1) Изпълнението на дейността на
прикритие за служителя на Министерството
на вътрешните работи започва от датата на
назначаването му на съгласуваната длъжност.
(2) Дейността на прикритие се прекратява
със заповед на министъра на вътрешните
работи, за която се уведомява органът по
чл. 8, ал. 1.
(3) Към уведомлението по ал. 2 министърът
на вътрешните работи прилага писменото
искане на служителя на прикритие до органа
по чл. 8, ал. 1 за прекратяване на служебното
или трудовото правоотношение при спазване
на процедурата по Закона за държавния служител или по Кодекса на труда.
Чл. 11. (1) Органът по чл. 8, ал. 1 взема необходимите мерки да не се допусне разкриване
на осъществяваната дейност на прикритие и
след прекратяването є.
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(2) При структурни промени и съкращаване
на щата органът по чл. 8, ал. 1 след съгласуване с министъра на вътрешните работи
взема съответните мерки за запазване на
длъжността на служителя на прикритие или
го преназначава на друга подходяща длъжност,
ако е налице такава възможност.
Раздел IV
Материално и социално осигуряване на служителите на прикритие
Чл. 12. (1) За работата си по служебно или
по трудово правоотношение по чл. 8, ал. 1
служителят на прикритие получава брутна
заплата или брутно трудово възнаграждение,
обезщетения и други доходи, предвидени за
заеманата длъжност.
(2) Органът по чл. 8, ал. 1 внася задължителните осигурителни вноски върху изплатените брутни възнаграждения и други доходи
на служителя на прикритие.
Чл. 13. (1) Когато полученият нетен месечен
доход за работата на прикритие е по-нисък
от полагащия се за заеманата длъжност в
Главна дирекция „Национална полици я“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и Главна дирекция „Гранична
полиция“, Министерството на вътрешните
работи изплаща разликата на служителя и
внася разликата в осигурителните вноски.
(2) Разликата в осигурителните вноски се
внася по определен от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса ред, съгласуван с Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 14. (1) Служителите на прикритие
ползват отпуски при условията и в размерите,
предвидени в Закона за държавния служител
или в Кодекса на труда.
(2) Когато размерът на платения годишен
отпуск, полагащ се за заеманата длъжност
в Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и Главна дирекция „Гранична
полиция“, е по-голям от платения годишен
отпуск по ал. 1, Министерството на вътрешните работи изплаща обезщетение за неизползваната част от отпуска при прекратяване
на правоотношението на служителя.
Чл. 15. При пенсиониране на служителите, работили на прикритие, документите за
периода на работа на прикритие се издават
от Министерството на вътрешните работи за
категорията труд и за осигурителния доход
за заеманата длъжност в Министерството на
вътрешните работи.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 97 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
7133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение на Наредбата за граничните
контролно-пропускателни пунктове, приета
с Постановление № 104 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и
96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79
от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61
от 2010 г. и бр. 64 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 34, ал. 1 думите „спедиторска
дейност, дейност като митнически представител“ и запетаята пред тях се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 64 от 2015 г.) § 10 от заключителните
разпоредби се изменя така:
„§ 10. (1) В тримесечен срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора на Агенция
„Митници“ за у правление у рег улираните
поземлени имоти, отредени за граничните
контролно-пропускателни пунктове, сградите
и съоръженията в зоните на ГКПП, които не
са предоставени за управление на министри
или на ръководители на други ведомства за
изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана
с тях документация.
(2) В срока по ал. 1 областните управители предават с опис на директора на Агенция
„Митници“ преписи от актовете за държавна
собственост за всички имоти, намиращи се
в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове.“
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7134
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„детските заведения и училищата“ се заменят
с „детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, трябва
да отговарят на изискванията за безопасност
и качество, регламентирани в европейското
и националното законодателство.“
§ 3. В чл. 4 думите „и документ за качество
и безопасност“ се заменят с „и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността є“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „доставяни в детските
заведения и училищата,“ се заменят с „предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения, трябва“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пакетираните храни, предлагани в
детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията
на училищата и на детските заведения, трябва
да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и
представянето на храните, приета с ПМС № 383
от 4 декември 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.).“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения не се допускат храни, съдържащи,
съставени или произведени от генетично модифицирани организми, и храни, обработени
с йонизиращи лъчения.“
§ 6. В чл. 11 думите „Регламент № 853/2004/
ЕС“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 853/2004“,
а н а к р а я с е д о б а в я „( Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 853/2004) или да е добито от здрави животни
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в кланични пунктове съгласно изискванията
на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните
изисквания към производството на суровини
и храни от животински произход в кланични
пунктове, тяхното транспортиране и пускане
на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.).“
§ 7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските
заведения, училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, трябва
да са произведени по утвърдени стандарти.
(2) Храните по ал. 1, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по
технологична документация.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент № 853/2004“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 853/2004“.
2. В ал. 2 думите „на приложение ІІІ, секция
ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004“
се заменят с „посочени в ал. 1“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Млечните продукти, за които няма
български държавен стандарт, трябва да са
произведени по технологична документация.“
§ 9. В чл. 15 ал. 4 се отменя.
§ 10. В чл. 19, ал. 1 думите „Наредба № 1
от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца
за консумация“ се заменят с „Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за търговия с яйца“.
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения се предлагат само краве масло,
слънчогледово масло и зехтин.
(2) Не се разрешава предлагането на храни,
съдържащи:
1. мазнини извън посочените в ал. 1;
2. хидрогенирани растителни мазнини;
3. растителни мазнини, за които на етикета
не е посочен видът на преработката им.“
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Кравето масло, което се предла га в де т ск и т е за веден и я, у ч и л и щ н и т е
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения, трябва да е произведено от сурово
мляко, което отговаря на изискванията на
приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на
Регламент (ЕО) № 853/2004 и да отговаря на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.).
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(2) С л ън чогледово т о мас ло, ко е т о с е
предлага в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения, трябва да е произведено по браншови стандарт.
(3) Зехтинът, който се предлага в детските
заведения, училищните столове и обектите за
търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде
Extra Virgin или Virgin съгласно изискванията
на Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията
от 11 юли 1991 г. относно характеристиките
на маслиновото масло и маслиновото масло
от остатъчен материал и съответните методи
за анализ (OB, L 248, 5.9.1991 г.) и Регламент
(ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари
2012 г. относно стандартите за търговия с
маслиново масло (ОВ, L 12, 14.1.2012 г.).“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Брашното, което се влага в храни,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения, е „Бяло“, „Добруджа“ или „Типово“, произведено по утвърден стандарт, и/или
пълнозърнесто брашно.“
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Хлябът, който се предлага в
детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,
трябва да бъде тип „Бял“, „Добруджа“ или
„Типов“, произведен по утвърден стандарт,
и/или пълнозърнест.
(2) Пълнозърнестият хляб, който се предлага в детските заведения, училищните столове
и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,
трябва да бъде без оцветители.“
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения могат да се предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и
тестени изделия, овесени ядки и други) без
оцветители.“
§ 16. В чл. 26 думите „доставят, приемат
и“ се заличават.
§ 17. В чл. 27 думата „предназначени“
се заменя с „които се предлагат в детските
заведения“.
§ 18. В чл. 29 думите „Приложение № 1“ се
заменят с „Приложение І“ и накрая се добавя
„(Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011
на Комисията)“.
§ 19. В чл. 30, ал. 2 думите „използват продукти“ се заменят с „предлагат храни по ал. 1“.
§ 20. В чл. 31 думите „Приложение 1,
част А и част Б на Регламент (ЕО) 543/2011
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на Комисията“ се заменят с „Приложение І,
част А и част Б на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011 на Комисията“.
§ 21. В чл. 33, ал. 2 думите „доставят и
приемат“ се заменят с „предлагат“.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приемат и“ се заличават,
а думите „Наредбата за изискванията към напитките от плодове“ се заменят с „Наредбата
за изискванията към соковете от плодове и
някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека“.
2. В ал. 2 думите „Наредба № 8 от 2002 г.
за изискванията към използване на добавки
в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.)“ се заменят
с „Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията
към използване на добавки в храните (ДВ,
бр. 12 от 2015 г.)“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Лютеницата, която се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, трябва да
е произведена по браншови стандарт.“
§ 23. В чл. 39 думите „Директива 2001/110/
ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно
меда (ОВ, L 10, 12.1.2002 г.) и“ се заличават.
§ 24. В чл. 40 думата „годни“ се заличава.
§ 25. Създава се чл. 43:
„Чл. 43. В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения не се допуска предлагането на
екструдирани храни.“
§ 26. Навсякъде в наредбата:
1. думите „детските заведения и училищата“
се заменят с „детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения“;
2. думите „в училищата“ се заменят с „в
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата“;
3. думите „Регламент № 853/2004/ЕС“ и
„Регламент 853/2004“ се заменят с „Регламент
(EO) № 853/2004“;
4. думата „приложение“ се заменя с „Приложение“;
5. думата „секция“ се заменя с „раздел“;
6. думите „използват“, „използва“ и „използването“ се заменят съответно с „предлагат“,
„предлага“ и „предлагането“.
§ 27. В допълнителната разпоредба се
създава т. 3:
„3. „Предлагане на храни“ включва доставяне, съхраняване, използване и предлагане на
храни на територията на детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на
детските заведения.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Храните, които са доставени и се
съхраняват в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения преди влизането в сила на тази
наредба, могат да се предлагат до изчерпване
на количествата.
§ 29. Сключените преди влизането в сила
на тази наредба договори за доставка на храни
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения
се привеждат в съответствие с изискванията
на тази наредба в едногодишен срок от влизането є в сила.
§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6984

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
1999 г. за регистрация на граждански възду
хоплавателни средства в Република България
(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2006 г.; изм., бр. 7 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 6 след думата „името“ се добавя
„съответно – наименованието“.
2. Създава се т. 6а:
„6а. ЕГН или ЛНЧ за физическо лице – собственик, съответно ЕИК или БУЛСТАТ за
юридическо лице – собственик;“.
§ 2. В чл. 29, ал. 2 след думата „името“ се
добавя „съответно – наименованието, ЕГН
или ЛНЧ за физическо лице – собственик,
съответно ЕИК или БУЛСТАТ за юридическо
лице – собственик“.
§ 3. В приложението към чл. 21 се правят
следните допълнения:
1. Навсякъде в текста на приложението
след думата „име“ се добавя „съответно – наименование“.
2. След ред „Име и адрес на собственика
Name and address of aircraft
owner“
се добавя нов ред:
„ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ на собственика
Personal identification number/Unified Identity
Code/BULSTAT/Personal identification number
of a foreigner of aircraft owner.“
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Заключителна разпоредба
§ 4. В срок до шест месеца от влизането в
сила на тази наредба Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
привежда всички вписвания в регистъра в
съответствие с изискванията на наредбата.
Министър:
Ивайло Московски
7017

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № 2
от 26 октомври 2015 г.

за единните стандарти и за организацията на
дейността на туристическите информационни
центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на
туристическите информационни центрове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят единните стандарти и организацията на дейността
на туристическите информационни центрове
(ТИЦ) и Националната мрежа на сертифицираните туристически информационни центрове.
(2) Единните стандарти по ал. 1 са минимални задължителни изисквания към ТИЦ за
достъпност, оформление, оборудване, функциониране и качество на обслужване.
(3) Наредбата съдържа и препоръчителни
изисквания за работата на ТИЦ.
Чл. 2. (1) За прилагане на единните стандарти ТИЦ подлежат на сертифициране по
реда на тази наредба.
(2) Изпълнението или неизпълнението на
препоръчителните изисквания не е условие
за получаване на сертификат за извършване
на дейност като ТИЦ, съответно за отказ.
(3) Сертифицирането на ТИЦ е доброволно.
(4) В националната мрежа по чл. 1, ал. 1
се включват само сертифицираните по реда
на тази наредба ТИЦ.
Чл. 3. Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността
на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните
и потенциалните посетители и туристи в
България, гарантиране правата и повишаване
удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.
Чл. 4. (1) Сертификат за извършване на
дейност като ТИЦ се издава от министъра
на туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Право да използват в наименованието
си абревиатурата „ТИЦ“ имат само сертифицираните по реда на тази наредба центрове.
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Чл. 5. (1) Сертифицирането на ТИЦ се
определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 1,
ал. 2, посочени в глава трета.
(2) Предоставянето на услуги в ТИЦ се
извършва в съответствие с изискванията на
чл. 37 от Закона за защита от дискриминация.
Чл. 6. (1) Националната мрежа от сертифицирани ТИЦ включва:
1. национален и общински ТИЦ;
2. регионални и местни ТИЦ.
(2) Към Министерството на туризма като
част от структурата на неговата администрация
функционира национален ТИЦ, а към общините като част от структурата на общинската
администрация или като общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската
собственост или като част от структурата на
общинското предприятие – общински ТИЦ.
(3) Към oрганизациите за управление на
туристически райони по чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма могат да се създават и да
функционират регионални ТИЦ.
(4) На територията на дадена община или
защитена местност (национален парк, природен парк и др.) могат да се създават и да
функционират местни ТИЦ.
(5) Местните ТИЦ могат да има клонове
със сезонен режим на работа.
Чл. 7. Предоставянето на услуги в местни
и регионални ТИЦ се извършва от търговец
по смисъла на Търговския закон или от юридическо лице, което има право по силата на
друг закон да извършва стопанска дейност,
включително по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
(ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
Н А Т У РИСТИЧЕСК ИТЕ ИНФОРМ А ЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
Чл. 8. (1) Заявление за сертифициране на
ТИЦ се подава до министъра на туризма. Заявлението е по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на документа, удостоверяващ, че
юридическото лице има право по силата на
закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по
Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация
Швейцария, или копие от съответното решение
на общинския съвет – за общинските ТИЦ;
2. копие на документа за собственост или
на договора за наем или на друг документ,
от който е видно, че заявителят има права
за ползване върху помещението/помещенията
на ТИЦ;
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3. документ, удостоверяващ въвеждането на
центъра в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността му, при спазване изискванията на Закона за устройство на
територията;
4. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник.
Чл. 9. (1) Заявлението по чл. 8, ал. 1 и
приложените към него документи се разглеждат от определени от министъра на туризма
длъжностни лица в 14-дневен срок от датата
на постъпването им.
(2) След като се констатира, че представените документи съответстват на изискванията,
длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад,
съдържащ предложение до министъра на туриз
ма или до оправомощено от него длъжностно
лице, със заповед да открие процедурата по
сертифициране на съответния център и да
издаде удостоверение за открита процедура
по сертифициране.
(3) Срокът на валидност на удостоверението
за открита процедура по сертифициране е 3
месеца и съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. вид (общински, местен или регионален)
и наименование на ТИЦ;
3. адрес на ТИЦ;
4. фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта и единния
идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация,
използвана в съответната държава – членка на
ЕС, на държава – страна по Споразумението
за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария;
5. фирмата/името и седалището/постоянния адрес на лицето, извършващо дейност в
центъра, и единния идентификационен код,
данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава – членка на ЕС, на държава – страна
по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария;
6. срок на валидност;
7. номер и дата на заповедта за издаването му;
8. подпис на министъра на туризма или на
оправомощено от него длъжностно лице и печат.
Чл. 10. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените
документи по чл. 8, ал. 2 заявителят следва да
ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването
му за тях. Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече
до датата на отстраняване на непълнотата,
съответно нередовността.
(2) Ако по независещи от него причини
заявителят не може да отстрани нередовнос
тите в срока по ал. 1, той може да направи
писмено обосновано искане до министъра
на туризма за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на
14-дневния срок по ал. 1.
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(3) В случаите по ал. 2 срокът за отстраняване на нередовностите може да бъде удължен
до 30 дни.
(4) Ако в указания срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 заявителят не отстрани
непълнотите или нередностите, длъжностните
лица по чл. 9, ал. 1 изготвят доклад, съдържащ
предложение до министъра на туризма или
до оправомощено от него длъжностно лице,
със заповед да прекрати административното
производство.
(5) Заповедта за прекратяване по ал. 4
подлежи на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 11. Открита процедура за сертифициране на център може да бъде прекратена по
искане на заявителя, към което се прилага
издаденото удостоверение за открита процедура за сертифициране.
Чл. 12. (1) В срок до 60 дни след издаване
на заповедта по чл. 9, ал. 2 експертна работна
група в състав най-малко трима души – председател и двама членове, извършва проверка
на място в центъра за съответствието му с
минималните задължителни изисквания за
ТИЦ, определени в глава трета.
(2) При необходимост в експертните работни
групи по ал. 1 могат да бъдат включени експерти, които не са служители на Министерството
на туризма, избрани чрез предварителен подбор
по документи и посочени в списък, одобрен със
заповед на министъра на туризма. Заповедта
се публикува на институционалната страница
на Министерството на туризма.
(3) За съставяне на списъка по ал. 2 министърът на туризма публикува на институционалната страница на министерството
съобщение за набиране на кандидати, което
съдържа информация за характера на работата,
изискванията към експерта и необходимите
документи, мястото и срока за подаването им.
Чл. 13. (1) За проверките на място експертните работни групи по чл. 12, ал. 1 съставят
констативен протокол, който се изготвя в
два екземпляра. Екземпляр от констативния
протокол се връчва на заявителя или на
упълномощено от него лице на място след
приключване на проверката.
(2) Констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя и длъжността му;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията със задължителните изисквания
за ТИЦ;
5. предписания и срок за отстраняване
на констатираните несъответствия (ако има
такива);
6. наименованието и седалището на заявителя;
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7. имената и точните адреси на свидетелите;
8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;
9. имената и подписите на всички проверяващи;
10. имената и подпис на заявителя или на
упълномощеното от него лице, а при отказ
от негова страна – на един свидетел.
(3) При констатиране на несъответствия
със задължителните изисквания експертните
работни групи дават предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение
не може да надвишава 3 месеца.
(4) В случаите по ал. 3 се извършва повторна
проверка на място в обекта. При констатиране на несъответствия със задължителните
изисквания след срока по ал. 3 експертните
работни групи предлагат в констативни я
протокол от повторната проверка отказ за
получаване на сертификат.
(5) Обясненията и/или възраженията на
заявителя по констативния протокол по ал. 2
или 4 се отразяват при подписването му на
място след връчването му при приключване
на проверката или се отправят писмено до
министъра на туризма в 3-дневен срок от
връчването му.
Чл. 14. Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването
на проверките на място въз основа на констативния протокол по чл. 13, ал. 2 или 4 изготвят
доклад, който съдържа предложение за издаване
на сертификат или за отказ за издаването му,
съответно удостоверяват необходимостта от
извършване на повторна проверка.
Чл. 15. (1) Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице в
7-дневен срок от получаването на доклада
по чл. 14 със заповед издава сертификат за
извършване на дейност като ТИЦ или мотивирано отказва издаването му.
(2) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 16. (1) На сертифицираните центрове
се издава стилизирана символика, включваща
сертификат и табела.
(2) Сертификатът и табелата са унифицирани и се издават по образец, утвърден от
министъра на туризма.
(3) В сертификата се вписват следните
данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на ТИЦ;
3. адрес на ТИЦ;
4. собственик на ТИЦ – наименование,
адрес, единен идентификационен код;
5. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
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6. номер и дата на заповедта на министъра
на туризма или на оправомощеното от него
длъжностно лице за издаване на сертификат;
7. подпис на министъра на туризма или на
оправомощеното от него длъжностно лице
и печат.
(4) Табелата съдържа знака за сертифициран
център – стилизирано „i“.
(5) Символиката по ал. 1 се полу чава
лично или чрез упълномощен представител
от заявителя.
Чл. 17. (1) Сертификатът е валиден за срок
5 години считано от датата на заповедта за
издаването му.
(2) В 3-месечен срок преди изтичане на
срока по ал. 1 лицето, извършващо дейност в
ТИЦ, подава искане до министъра на туризма
за издаване на нов сертификат.
(3) В случаите по ал. 1 удостоверение за
открита процедура по сертифициране не се
издава.
(4) В едномесечен срок от получаване на
искането по ал. 2 експертна работна група
извършва проверка на място в центъра за
съответствието му с минималните задължителни изисквания по чл. 1, ал. 2.
(5) С издаването на новия сертификат първоначално издаденият се обезсилва.
Чл. 18. (1) Дубликат на сертификат се издава
при унищожаване, захабяване или загубване
на първоначално издадения сертификат по
заявление от съответния титуляр с приложена
декларация за обстоятелствата, при които
сертификатът е загубен или унищожен.
(2) Издадените дубликати се отразяват в
регистъра на ТИЦ.
Чл. 19. При захабяване на табелата по
чл. 16, ал. 1 се подава искане до министъра
на туризма за изработване и получаване на
нова табела.
Чл. 20. (1) Уведомяването на заявителите, предвидено в тази глава, се извършва на
посочен от тях точен адрес чрез лицензиран
пощенски оператор с препоръчано писмо с
обратна разписка или чрез писмено съобщение
на електронна поща или факс, ако заявителят
е посочил такива.
(2) Когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя
на специално определено за целта място в
непосредствена близост до мястото за подаване
на заявленията за издаване на сертификат.
(3) Обратната разписка, удостоверяваща
връчването от пощенския служител, съответно получаването на съобщението, писменото
потвърждение за получаване на изпратеното
съобщение по факс, както и копието от електронния запис на съобщението, изпратено
на електронен адрес, се прилагат към заявлението и се считат за връчени от датата на
получаването им от заявителя.
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МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТАТА НА ТИЦ
Чл. 21. (1) Минималните задължителни и
препоръчителните изисквания за работата на
ТИЦ са разпределени в три групи:
1. достъпност, оформление и оборудване;
2. функциониране;
3. качество на обслужване.
(2) Препоръчителните изисквания не са
условие за получаване на сертификат за ТИЦ,
но имат за цел да подпомогнат дейността на
ТИЦ с цел повишаване качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на
посетителите и потребителите на тези услуги.
Чл. 22. (1) Минималните задължителни и
препоръчителните изисквания за достъпност,
оформление и оборудване на ТИЦ съдържат
критерии за:
1. местоположение и достъпност;
2. указателни табели;
3. наименование и означение;
4. организация на вътрешното пространство;
5. вътрешно осветление, отопление, вентилация;
6. дизайн;
7. обзавеждане;
8. оборудване;
9. сигурност;
10. работно време;
11. достъп до информация в извън работно
време.
(2) Конкретните изисквания по ал. 1 са
посочени в приложение № 2.
Чл. 23. (1) Минималните задължителни и
препоръчителните изисквания за функциониране на ТИЦ съдържат критерии, както следва:
1. за управление;
2. предлагани услуги;
3. набиране на информация за обезпечаване
на услугите в ТИЦ, източници на информация,
съхраняване на информацията;
4. набиране на информация за потребителите;
5. взаимодействие на ТИЦ с външния свят;
6. контрол и насърчаване на отговорен
туризъм.
(2) Конкретните изисквания по ал. 1 са
посочени в приложение № 3.
Чл. 24. (1) Минималните задължителни
и препоръчителните изисквания за качество
на обслужване в ТИЦ съдържат критерии за:
1. отношение на персонала и комуникация
с потребителите;
2. наличен персонал и изисквания към
персонала;
3. подбор на персонала;
4. обучение и развитие на персонала;
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5. управление и обучение на доброволци;
6. управление на качеството в ТИЦ.
(2) Конкретните изисквания по ал. 1 са
посочени в приложение № 4.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВПИСВА НЕ И ЗА ЛИЧ А ВА НЕ Н А ТИЦ
ОТ Н А Ц ИОН А Л Н И Я Т У РИС Т И Ч ЕСК И
РЕГИСТЪР
Чл. 25. (1) Информация за сертифицираните
центрове и за лицата, извършващи дейност
в тях, се публикува в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от
Закона за туризма.
(2) Вписванията в НТР се правят от длъжностните лица по чл. 9, ал. 1 служебно или
след постъпило заявление за отразяване на
промени във вписаните обстоятелства.
(3) Лицата, за които е настъпила промяна в
обстоятелствата, вписани в НТР, са длъжни да
заявят писмено в Министерството на туризма
промяната в 14-дневен срок от настъпването є.
Чл. 26. (1) При промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, новото лице в
14-дневен срок от настъпване на промяната
подава заявление по образец до министъра
на туризма за отразяване на променените
обстоятелства в НТР. Към заявлението се
прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2,
а в случаите, когато документите се подават
от пълномощник, се прилага и пълномощното
по чл. 8, ал. 2, т. 4.
(2) В случай на промяна на собственика
на ТИЦ, при която няма промяна на лицето,
което извършва дейност в обекта, лицето,
придобило собствеността, подава заявление до
министъра на туризма за вписване в НТР на
настъпилите промени в обстоятелствата, към
което прилага копие от акта за собственост, а
в случаите, когато документите се подават от
пълномощник, се прилага и пълномощното
по чл. 8, ал. 2, т. 4.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 на ТИЦ се издава нов сертификат, отразяващ променените
обстоятелства.
(4) Сертификатът по ал. 3 се предоставя
след връщане на първоначално издадения.
В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, лицето
прилага писмена декларация, удостоверяваща
този факт.
Чл. 27. (1) Сертифицираният център и
лицето, извършващо дейност в него, се заличават от НТР:
1. с изтичане на срока на сертификата,
освен ако е получено искане по чл. 17, ал. 2;
2. по искане на собственика на ТИЦ;
3. при прекратяване/закриване на лицето,
извършващо дейност в ТИЦ;
4. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания по глава трета.
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(2) Заличаването от НТР и обезсилването
на сертификата в случаите по ал. 1, т. 2 – 4
се извършва със заповед на министъра на
туризма или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) След прекратяване действието на сертификата в случаите по ал. 1 нов сертификат
се издава по реда на чл. 8 и 9.
(4) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс и подлежи на незабавно изпълнение.
Обжалването не спира изпълнението, освен
ако съдът постанови друго.
Г л а в а

п е т а

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТИЦ В ЕДИННА
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
Чл. 28. Министърът на туризма създава и
поддържа национална мрежа от сертифицирани ТИЦ на основата на публично-частно
партньорство.
Чл. 29. Националната мрежа по чл. 28 е
част от Единната система за туристическа
информация по чл. 165, ал. 1 от Закона за
туризма.
Чл. 30. (1) Всеки ТИЦ е длъжен да подава
актуална туристическа информация за поддържане на Единната система за туристическа
информация в Министерството на туризма по
реда на наредбата по чл. 165, ал. 2 от Закона
за туризма.
(2) Туристическата информация по ал. 1
включва информация за съответната община
(обща характеристика), за туристическите
ресурси и атракции и за инфраструктурата
със значение за туризма на територията на
общината.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ
Чл. 31. (1) Контролът за спазване изискванията на наредбата, посочени в приложения
№ 3 и 4, се извършва от длъжностни лица,
оправомощени от министъра на туризма.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат правата по чл. 172 от Закона за туризма.
(3) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на извършено
нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(4) За налагане на административни наказания министърът на туризма издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателни постановления се извършват по
реда, предвиден в ЗАНН.
Чл. 32. За нарушения на минималните
задължителни изисквания по приложения
№ 2, 3 и 4 се налагат глоби или имуществени
санкции в размер съгласно чл. 229 от Закона
за туризма.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Туристически информационен център“
е място, където се извършва информационно
обслужване на туристи, реклама и популяризиране на туризма на съответната територия.
2. „Посетител“ е лице, което осъществява
контакт (лично или по друг начин) с ТИЦ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила в 6-месечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

§ 3. Функциониращите до влизането в сила
на тази наредба туристически информационни
центрове или други посетителски и информационни центрове, които желаят да станат част
от националната мрежа на ТИЦ, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на
тази наредба и подават заявление за издаване
на сертификат за ТИЦ в 3-месечен срок от
влизането є в сила.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 58, ал. 4 от Закона за туризма.
Министър:
Николина Ангелкова
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1

1. Вх. №

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
З А Я В Л Е Н И Е
за сертифициране на Туристически информационен център

2.1. От (име – собствено, бащино и фамилно, на собственик, изпълнителен директор, управител,
председател)
2.2. Представител на (фирма на търговеца/юридическото лице, което 2.3. Единен идентификационен
има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност/ код по БУЛСТАТ
общинското предприятие)
2.4. Седалище и адрес на управление 2.5. (пощенски код)
(община)
2.7. (ж.к./кв.)
2.9. (блок)
2.13. (телефон/и)

2.6. (населено място)

2.8. (булевард/площад/улица)
2.10. (вход)

2.11. (етаж)

2.14. (факс)

2.12. (апартамент)
2.15. (електронна поща)

3. Адрес на TИЦ (п.к., населено място, булевард/площад/улица, №)
4. Контактни данни на TИЦ (телефон, интернет страница)
5. Вид на ТИЦ: ……………………….
(посочи: общински; регионален или местен)
6. Приложени документи:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7. Дата и място:

8. Подпис и печат:
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Приложение № 2
към чл. 22, ал. 2
A. Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за достъпност, оформление и
оборудване на ТИЦ
I. Достъпност и местоположение
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ е разположен на място, което привлича
или е с потенциал да привлича посетители (в
центъра на населеното място, до туристически
обект, до централен път в рамките на транспортен терминал или на друго място с голям
туристопоток).
2. Информация за местоположението на ТИЦ
с указания как да се стигне до него е включена
във всички информационни материали, разпространявани от ТИЦ, включително на интернет
страницата на центъра (ако има).*
3. До ТИЦ се стига лесно независимо какъв
транспорт се използва.
4. Достъпът до ТИЦ е безплатен.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ е достъпен за хора с увреждания.
2. ТИЦ разполага с минимум 2 места за
паркиране, от които 1 е за хора с увреждания и
е обозначено със съответния знак.
3. ТИЦ е на място, което позволява взаимодействие с други бизнеси.
*Изискването на т. 2 от раздел I „Достъпност и
местоположение“ става задължително след получаването на сертификата за ТИЦ.
II. Ук азателни табели*
А) Задължителни изисквания:
1. Входът на ТИЦ е ясно означен с табела по
установената форма.
2. Указателни табели за местоположението
на ТИЦ са поставени на основните входни точки на населеното място, както и в рамките на
населеното място – на главни пътища и основни
пресечки, водещи към ТИЦ.
3. Указателните табели са унифицирани и са
съобразени с изискванията на Закона за движение
по пътищата и със съответната общинска наредба за поставяне на рекламно-информационните
елементи на територията на общината и указват
най-прекия път до ТИЦ.
4. Указателните табели включват знака за
сертифициран център – стилизирано „i“.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
*Изискванията на раздел II „Указателни табели“
стават задължителни след получаването на сертификата за ТИЦ.
III. Наименование и означение
на ТИЦ
А) Задължителни изисквания:
1. В официалното наименование на центъра
се съдържа обозначението „Туристически информационен център“.
2. ТИЦ е обозначен със знака за сертифициран
център – стилизирано „i“, и надпис „Туристически
информационен център“.*
3. Обозначението на ТИЦ е видимо.
4. ТИЦ има табела с работното време и
телефони за информация извън работно време
и при спешни случаи (полиция/бърза помощ),
разположена на видно място в центъра.
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5. ТИЦ разполага с карта, разположена извън
помещенията (на стена, прозорец или указателна
табела), на която е посочено местоположението му.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
*Изискването на т. 2 от раздел III „Наименование
и означение на ТИЦ“ става задължително след
получаването на сертификата за ТИЦ.
I V. О р г а н и з а ц и я н а в ъ т р е ш н о т о
пространство
А) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ има минимум следните помещения/ясно обособени зони: помещение/зона за
обслужване на посетители; помещение/зона за
служители; тоалетна за служители (може да
бъде и в близост).
2. В ТИЦ се поддържа висок стандарт на
чистота.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ може да има и други помещения,
като зала/зона/помещение за прожекции, беседи и срещи, зона за търговска дейност, зона
със седящи места, зона за отдих за служители,
помещение за съхраняване на багаж, складово
помещение, зона за деца и други по преценка и
според нуждите на ТИЦ.
2. Зоните са означени със съответните табели.
Местата, до които посетителите нямат достъп,
са означени изрично.
3. Пространството в ТИЦ е оформено така,
че да позволява свободно придвижване с инвалидна количка.
V. В ъ т р е ш н о о с в е т л е н и е , о т о п л е ние, вентилация
А) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ са покрити минималните изисквания, свързани с условията и безопасността на
труда по Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ).
2. Осветлението покрива всички обособени
зони във вътрешното пространство.
3. Броят на осветителните тела и разположението им във всички обособени зони осигурява
свободен и безпрепятствен достъп във всички
помещения на ТИЦ и до информацията, която
се предоставя в него.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ има инсталирана уредба за отопление/
централизирано отопление (за ТИЦ, работещи
през зимния сезон) за осигуряване на температура в съответствие с изискванията на Наредба
№ 7 от 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното
оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).
2. ТИЦ има инсталирана уредба за охлаждане
на въздуха (за ТИЦ, работещи през летния сезон).
3. Повечето помещения на ТИЦ могат да
бъдат вентилирани естествено чрез отваряеми
прозорци.
VI. Дизайн
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ е в синхрон с естествената среда и/
или с архитектурата с културно-историческо
значение в съответния район по местонахождение на центъра.
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2. Цветовете вътре в ТИЦ са съобразени със
спецификите на сградата, в която се намира, и
не противоречат на външния изглед.
3. Мисията и визията на ТИЦ са изложени
на видно и централно място в помещенията.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ ползват официалното лого на България
в документите и информационните си брошури,
дипляни и листовки.
VII. Обзавеждане
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ разполага със следното обзавеждане
и оборудване:
1.1. рецепция с плот за обслужване на посетителите, който се състои от минимум едно
работно място;
1.2. обособено работно място за всеки служител в ТИЦ, включващо минимум бюро или маса
с необходимата височина и ергономичен стол;
1.3. посетителски столове за минимум 2-ма
посетители;
1.4. минимум един дисплей/поставка/стойка
за рекламни материали на хартиен носител;
1.5. информационно табло за текущите и предстоящите събития в туристическата дестинация;
1.6. общи шкафове за съхраняване на материали и работна документация.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ може да разполага и със следното
обзавеждане:
1.1. шкаф/контейнер/чекмедже за документи
за всеки служител в ТИЦ;
1.2. маса за консултации на посетители с
минимум 4 места (възможно е да бъде също и
ниска маса с мека мебел);
1.3. заседателна маса с минимум 6 места;
1.4. за ТИЦ със зали за прожекции, лектории,
експозиции – стифиращи столове за посетители;
1.5. за ТИЦ с търговска дейност – щанд/ове,
стелажи, маси и други за продажба на сувенири,
информационни материали, карти, книги и други
местни стоки и продукти;
1.6. място за поставяне на връхни дрехи и
чадъри за служителите;
1.7. автоматичен инвалиден подемник, движещ
се по стълбищно рамо – външен монтаж, или
количка за трудноподвижни хора.
VIII. Оборудване
V I I I.1 За вр ъ зк а с Ед и н ната система за туристическа информация
(ЕСТИ)
А) Задължителни изисквания:
1. Наличие на поне една компютърна конфигурация – компютър с монитор или преносим
компютър (лаптоп) с поне следните минимални
технически параметри:
– инсталирана функционираща операционна
система (например MS Windows XP/Vista/7/8 или
подходяща Linux базирана дистрибуция с лесен и
интуитивен графичен потребителски интерфейс);
– 1GB R AM, 1.1 Ghz процесор, 120GB HDD.
2. Наличие на интернет свързаност със скорост не по-малка от 2 Mbps.
3. ТИЦ разполага със:
3.1. имейл адрес на ТИЦ (структуриран по
идентичен начин, част от общ специализиран
домейн);
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3.2. телефонна връзка – фиксирана и/или мобилна линия, с телефонен секретар или гласова
поща със записано съобщение;
3.3. минимум един служител със средно или
високо ниво на компютърна грамотност, обучен
за работа с всички налични технически средства
и софтуерното решение за ЕСТИ;
3.4. ръководство за работа с клиентската част
на ЕСТИ (когато клиентската част на ЕСТИ
бъде налична).
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Наличие на интернет свързаност със скорост между 6 – 10 Mbps.
VIII.2. За обслужване на потребителите
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ разполага със:
1.1. компютърни конфигурации (компютър
с монитор или лаптоп) за всеки от постоянно
наетите служители в ТИЦ, поне един от които
отговаря на минималните изисквания за връзка
с ЕСТИ;
1.2. минимум един принтер;
1.3. електронен касов апарат (ако има право
да извършва търговска дейност);
1.4. аптечка със средства и медикаменти за
оказване на първа медицинска помощ;
1.5. устройство за плащане с дебитни/кредитни карти.
2. В ТИЦ има документиран процес за оказване на първа помощ.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ може да разполага също и със:
1.1. мултимедиен проектор;
1.2. минимум една компютърна конфигурация
(компютър с монитор или лаптоп) с връзка с
интернет, предоставен за свободно ползване на
посетителите в ТИЦ;
1.3. минимум едно мултифункционално устройство принтер/факс/скенер/ копирна машина;
1.4. мултимедийна система за интерактивно
представяне на туристическа информация;
1.5. мултимедиен екран;
1.6. безплатен Wi-Fi;
1.7. телевизор и система за кино (DVD);
1.8. специализирана система, предназначена
за ползване от посетителите, с възможност за
търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявана чрез допир до екрана;
1.9. термометър и барометър до главния вход;
1.10. устройство за електронно изпращане на
минимална туристическа информация: карта
на региона, работно време, важни телефонни
номера, информация за климатичните условия
(за посетители със смарт телефони).
IX. Сигурност
А) Задължителни изисквания:
1. За осигуряване на сигурността ТИЦ разполага със:
1.1. външно осветление;
1.2. противопожарно оборудване.
2. В ТИЦ е налична и поставена на видно
място схема на помещенията с означени изходи и
локацията на материалите за оказване на първа
помощ и на пожарогасителите.
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3. Оборудването и системите за електрификация, топлофикация и охлаждане на въздуха се
поддържат в изправно състояние и се използват
според предназначението си.
4. На видно място, в близост до телефонния
апарат на ТИЦ, се поставя информация за номер
112 за спешни повиквания.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. За осигуряване на сигурността ТИЦ може
да разполага също и със:
1.1. система (камера) за денонощно видеонаблюдение;
1.2. СОТ;
1.3. евакуационно осветление.
X. Работно време
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ изготвя един път годишно собствена
схема за работно време по сезони и по дни от
седмицата според посещаемостта. За работното
време са информирани всички служители на ТИЦ.
2. В периодите, в които работи с пълно работно
време, ТИЦ задължително е отворен минимум
40 часа на седмица, 6 дни в седмицата.
3. Информацията за работното време на ТИЦ
е най-малко на български и на английски език и:
3.1. е поставена на видимо място на външната
страна на сградата на ТИЦ;
3.2. е посочена в брошурите и дипляните за
масово разпространение;
3.3. се упоменава в автоматичните съобщения
на телефонния секретар;
3.4. е посочена на интернет страницата на
ТИЦ (ако има страница).
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ с повече от двама служители може
също:
1.1. да е отворен минимум 54 часа на седмица,
6 дни в седмицата;
1.2. при по-голяма натовареност през активния
сезон и в дни със събития в дестинацията, водещи до повишаване честотата на посещенията, да
работи с удължено работно време, включително
в събота и неделя.
XI. Достъп до информация извън
работно време
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ предоставя 24-часов достъп до информация, предоставена така, че да бъде ясно
видима извън сградата на ТИЦ. Информацията
включва най-малко:
1.1. карта на района, в който е разположен
ТИЦ;
1.2. информация за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в дестинацията;
1.3. информация за телефон 112.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ може да разполага с интерактивно
табло/екрани за предоставяне на туристическа
информация след работно време, разположено
на видно място на фасадата на сградата или в
близост до входа на центъра.
Б. Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за достъпност, оформление и
оборудване на сезонен ТИЦ
I. Достъпност и местоположение:
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ е разположен на място,
което привлича или е с потенциал да привлича
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посетители (в центъра на населеното място, до
туристически обект, до централен път в рамките
на транспортен терминал или на друго място с
голям туристопоток).
2. Достъпът до ТИЦ е безплатен.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ е достъпен за хора с увреждания.
II. Ук азателни табели*
А) Задължителни изисквания:
1. Входът на сезонния ТИЦ е ясно означен с
табела по установената форма.
2. Указателните табели са унифицирани и са
съобразени с изискванията на Закона за движение
по пътищата и със съответната общинска наредба за поставяне на рекламно-информационните
елементи на територията на общината и указват
най-прекия път до ТИЦ.
3. Указателните табели включват знака за
сертифициран център.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
* Изискванията на раздел II „Указателни табели“
стават задължителни след получаването на сертификата за ТИЦ.
III. Наименование и означение
на ТИЦ
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ е обозначен със знака за
сертифициран център – стилизирано „i“, и надпис
„Туристически информационен център – клон“.*
2. Обозначението на ТИЦ е видимо.
3. ТИЦ има табела с работното време и телефони за информация извън работното време,
разположена на видно място в центъра.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
* Изискването на т. 1 от раздел III става задължително след получаването на сертификата за ТИЦ.
I V. О р г а н и з а ц и я н а в ъ т р е ш н о т о
пространство
А) Задължителни изисквания:
1. В сезонния ТИЦ има минимум следните
помещения/ясно обособени зони: помещение/
зона за обслужване на посетители; помещение/
зона за служители; тоалетна за служители (може
да бъде и в близост).
2. В ТИЦ се поддържа висок стандарт на
чистота.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ може да има и други помещения,
като зала/зона/помещение за прожекции, беседи и срещи, зона за търговска дейност, зона
със седящи места, зона за отдих за служители,
помещение за съхраняване на багаж, складово
помещение, зона за деца и др. по преценка и
според нуждите на ТИЦ.
V. В ъ т р е ш н о о с в е т л е н и е , о т о п л е ние, вентилация
А) Задължителни изисквания:
1. В сезонния ТИЦ са покрити минималните
изисквания, свързани с условията и безопасността
на труда по ЗЗБУТ.
2. Броят на осветителните тела и разположението им във всички обособени зони осигурява
свободен и безпрепятствен достъп до помещенията
и до информацията, която се предоставя в ТИЦ.
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Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ има инсталирана уредба за
отопление/централизирано отопление (за ТИЦ,
работещи през зимните месеци) за осигуряване
на температура в съответствие с изискванията
на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд на работните места и при използване
на работното оборудване.
2. Сезонният ТИЦ има инсталирана уредба за
охлаждане на въздуха (за ТИЦ, работещи през
летните месеци).
3. Повечето помещения на ТИЦ могат да
бъдат вентилирани естествено чрез отварящи
се прозорци.
VI. Дизайн
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ е в синхрон с естествената среда и/или с архитектурата с културноисторическо значение в съответния район по
местонахождение на центъра.
2. Цветовете вътре в ТИЦ са съобразени със
спецификите на сградата, в която се намира, и
не противоречат на външния изглед.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ ползват официалното лого на България
в документите и информационните си брошури,
дипляни и листовки.
VII. Обзавеждане
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ разполага със следното
обзавеждане:
1.1. рецепция с плот за обслужване на посетителите, който се състои от минимум едно
работно място;
1.2. посетителски столове за минимум 2-ма
посетители;
1.3. минимум един дисплей/поставка/стойка
за рекламни материали на хартиен носител;
1.4. информационно табло за текущите и предстоящите събития в туристическата дестинация;
1.5. общи шкафове за съхраняване на материали и работна документация.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ може да разполага и със
следното обзавеждане:
1.1. шкаф/ контейнер/ чекмедже за документи
за всеки служител в ТИЦ;
1.2. маса за консултации на посетители с
минимум 4 места (възможно е да е бъде също
и ниска маса с мека мебел).
VIII. Оборудване
V I I I.1. За вр ъ зк а с ЕС Т И
А) Задължителни изисквания:
1. Наличие на поне една компютърна конфигурация – компютър с монитор или преносим
компютър (лаптоп) с поне следните минимални
технически параметри:
инсталирана функционираща операционна
система (например MS Windows XP/Vista/7/8 или
подходяща Linux базирана дистрибуция с лесен и
интуитивен графичен потребителски интерфейс)
1GB R AM, 1.1 Ghz процесор, 120GB HDD
2. Наличие на интернет свързаност със скорост не по-малка от 2 Mbps.
3. Сезонният ТИЦ разполага със:
3.1. имейл адрес на ТИЦ (структуриран по
идентичен начин, част от общ специализиран
домейн);
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3.2. телефонна връзка – фиксирана и/или мобилна линия, с телефонен секретар или гласова
поща със записано съобщение;
3.3. минимум един служител със средно или
високо ниво на компютърна грамотност, обучен
за работа с всички налични технически средства
и софтуерното решение за ЕСТИ;
3.4. ръководство за работа с клиентската част
на ЕСТИ (когато клиентската част на ЕСТИ
бъде налична).
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Наличие на интернет свързаност със скорост между 6 – 10 Mbps.
VIII.2. За обслужване на потребителите
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ разполага със:
1.1. компютърни конфигурации (компютър
с монитор или лаптоп) за всеки от постоянно
наетите служители в ТИЦ, поне един от които
отговаря на минималните изисквания за връзка
с ЕСТИ;
1.2. минимум един принтер;
1.3. електронен касов апарат (ако има право
да извършва търговска дейност);
1.4. аптечка със средства и медикаменти за
оказване на първа медицинска помощ.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ може да разполага също
и със:
1.1. минимум една компютърна конфигурация
(компютър с монитор или лаптоп) с връзка с
интернет, предоставен за свободно ползване на
посетителите в ТИЦ;
1.2 . м и н и м у м ед но м ул т ифу н к ц иона л но
ус т р ойс т в о п ри н т ер/фа кс/с кенер/ коп и рн а
машина;
1.3. мултимедиен екран;
1.4. безплатен Wi-Fi;
1.5. термометър и барометър до главния вход;
1.6. устройство за електронно изпращане на
минимална туристическа информация: карта
на региона, работно време, важни телефонни
номера, информация за климатичните условия
(за посетители със смарт телефони).
IX. Сигурност
А) Задължителни изисквания:
1. За осигуряване на сигурността сезонният
ТИЦ разполага със:
1.1. външно осветление;
1.2. противопожарно оборудване.
2. Оборудването и системите за електрификация, топлофикация и охлаждане на въздуха (ако
ги има) се поддържат в изправно състояние и се
използват според предназначението си.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. За осигуряване на сигурността ТИЦ може
да разполага също и със:
1.1. система (камера) за денонощно видеонаблюдение;
1.2. СОТ.
X. Работно време
А) Задължителни изисквания:
1. В периодите, в които работи с пълно работно
време, сезонният ТИЦ задължително е отворен
минимум 40 часа на седмица, 6 дни в седмицата.
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2. Информацията за работното време на
сезонния ТИЦ е най-малко на български и на
английски език и е поставена на видимо място
на външната страна на сградата на центъра.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонен ТИЦ с повече от двама служители
може да е отворен минимум 54 часа на седмица,
6 дни в седмицата.
XI. Достъп до информация извън
работно време
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ предоставя 24-часов достъп
до информация, разположена така, че да бъде
ясно видима извън сградата на ТИЦ. Информацията включва най-малко:
1.1. карта на района, в който е разположен
центърът;
1.2. информация за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в дестинацията.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ може да разполага с интерактивно табло/екрани за предоставяне на
туристическа информация след работно време,
разположено на видно място на фасадата на
сградата или в близост до входа на центъра.

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 2
А. Минимални задължителни и препоръчителни
изисквания за функциониране на ТИЦ
I. У п р а в л е н и е
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ функционира с правен статут на търговец по ТЗ, на юридическо лице по ЗЮЛНЦ,
на общинско предприятие по ЗОС или като част
от структурата на общинска администрация или
на общинско предприятие по ЗОС.
2. Разполага с регистрация и разрешителни
като търговски обект за извършване на доставки/продажби чрез издаване на фискална касова
бележка (не се отнася за общинските ТИЦ, част
от структурата на общинската администрация).
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Разполага с комплект от у правленск и
документи:
1.1. маркетингова стратегия за развитие на
дейността на ТИЦ за период 5 години и програма за изпълнение на стратегията по установена
форма;
1.2. годишен бизнес план за дейността си;
1.3. текущ маркетингов план за действие в
рамките на бизнес плана на ТИЦ.
II. П р е д л а г а н и у с л у г и
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ предлага информационни услуги:
1.1. разполага с минимален информационен
пакет за посетители;
1.2. предлага информационни услуги на място,
по телефона и по имейл;
1.3. информационните услуги, които предлага,
отговарят на нуждите на посетителите;
1.4. предлага информация онлайн.
2. ТИЦ предлага търговски услуги:
2.1. разполага с щанд/стелаж за продажба на
различни местни сувенири и продукти.
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Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ разработва собствени туристически
продукти при спазване изискванията на Закона
за туризма:
1.1. има разработен обиколен тур на забележителностите в населеното място/близката
околност;
1.2. има разработени минимум два специализирани тура в дестинацията.
2. ТИЦ осъществява подкрепа за развитието
на туризма на местно ниво:
2.1. провежда ежегодна среща със заинтересованите страни в началото и в края на всеки
туристически сезон;
2.2. провежда среща със заинтересованите
страни преди всяка рекламна кампания;
2.3. провежда среща със заинтересованите
страни преди всяко участие на туристическо
изложение;
2.4. участва с представител в консултативния
съвет по въпросите на туризма в общината (ако
е създаден);
2.5. членува в туристическо сдружение по
смисъла на Закона за туризма.
3. ТИЦ предлага образователни услуги, в
случай че е лицензиран цетър към Националната агенция за професионално образование и
обучение:
3.1. провежда минимум един образователен
курс на година за туроператори/туристически
агенти;
3.2. провежда минимум един образователен
курс на година за хотелиери/ ресторантъори;
3.3. провежда минимум един образователен
курс за на година за ученици и студенти;
3.4. вписва проведените курсове в регистър
на проведените образователни курсове.
4. ТИЦ предлага промоционални услуги:
4.1. организира ежегодно рекламни кампании;
4.2. представя дестинацията на туристически
изложения в страната и в чужбина;
4.3. представя дестинацията с репортажи и
ПР статии в средствата за масово осведомяване.
5. ТИЦ предлага резервационни услуги при
спазване изискванията на Закона за туризма:
5.1. предлага резервации за туристически
услуги и събития;
5.2. продава на билети за концерти, театри и
други културни прояви;
5�����������������������������������������
.3. предоставя или оперира система за онлайн резервации.
III. Н а б и р а н е н а и н ф о р м а ц и я з а
обезпечаване на услугите в ТИЦ,
източници на информация, съхраняване на информацията
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ използва първични източници на
информация. Събира информация от:
1.1. туристи;
1.2. държавни институции;
1.3. общински институции;
1.4. туристически сдружения и организации
за управление на туристическите райони по
смисъла на ЗТ;
1.5. други ТИЦ;
1.6. отделни туристически фирми.
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2. ТИЦ разполага със систематизирана в установена форма информация за туристическите
забележителности в туристическата дестинация
в електронен вид и на хартия:
2.1. разполага с информация минимум за:
музеите, театрите, оперите, читалищата, библиотеките, културния календар, спортно-развлекателните събития, природните и културните
забележителности в дестинацията;
2.2. разполага с карти на България, на региона и на населеното място на хартия и/или
на дисплей.
3. ТИЦ разполага със систематизирана в
установена форма информация за предлагането
на туристически и свързани услуги в дестинацията за:
3.1. транспортните връзки до и от дестинацията (включително рент-а-кар);
3.2. обществения транспорт в границите на
дестинацията;
3.3. местата за настаняване;
3.4. заведенията за хранене и развлечения;
3.5. търговските обекти (молове и пазари);
3.6. спортно-развлекателните комплекси;
3.7. лечебните заведения;
3.8. образователните заведения;
3.9. полицейските управления.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ използва вторични източници на
информация. ТИЦ събира и каталогизира информация от:
1.1.образователни институции;
1.2. издателства;
1.3. проучвания и анализи на Минитерството
на туризма (МТ);
1�����������������������������������������
.4. проучвания на Националния статистически институт (НСИ);
1�����������������������������������������
.5. проучвания на маркетингови и социологически агенции.
IV. Н а б и р а н е н а и н ф о р м а ц и я з а
потребителите и захранване на ЕСТИ
А) Задължителни изисквания:
1. ТИЦ регистрира посещенията в центъра
(включително онлайн) в стандартизирана форма:
1.1. регистрира ежедневно информация минимум за: брой посетители; вид контакт (на място,
по телефон, по имейл), националност (българин/
чужденец – държава на постоянно местоживеене); цел на пътуването (почивка, бизнес, обучение, посещение при роднини, друго); търсена
информация в ТИЦ, похвали, предложения и
оплаквания;
1.2. регистрира поне веднъж месечно брой
посетители на сайта и рубрики, които са разглеждали (ако има сайт);
1.3. изпраща регистрираната информация до
министъра на туризма и до кмета на съответната
община в срок до 15-о число на месеца, следващ
този, през който е събрана.
Б) Препоръчителни изисквания:
1�����������������������������������������
. ТИЦ може да регистрира ежедневно информация също за: ползвани услуги в ТИЦ; други
по преценка и според нуждите на центъра.
V. В з а и м о д е й с т в и е н а Т И Ц с в ъ н ш ния свят*
А) Задължителни изисквания:
1. Изпраща регулярно новини на останалите
ТИЦ от Националната мрежа.
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2. Взема участие в ежегодната среща на ТИЦ
от Националната мрежа.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Предоставя домакинство за гостуване с
презентации на ТИЦ от мрежата.
2. Организира гостуване с презентации на
партньорски ТИЦ от мрежата в райони, които
имат потенциал за генериране на посетители.
3. Осъществява комуникация с посетителите
и туристическата индустрия чрез ежемесечен
електронен бюлетин.
* Изискванията на раздел V „Взаимодействие на
ТИЦ с външния свят“ стават задължителни след
получаване на сертификата за ТИЦ.

VI. Н а с ъ р ч а в а н е н а о т г о в о р е н т у ризъм
А) Задължителни изисквания:
1. Оказва подкрепа на местния бизнес за развитие на устойчив туризъм – промоция на местни
продукти и сувенири, използване на екологичен
транспорт, участие в екологични инициативи на
туристически фирми и др.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Организира ежегодно кампании за социална
отговорност на туризма в дестинацията.
2�����������������������������������������
. Разпространява дипляна за отговорно туристическо поведение.
3. Участва в стратегическото планиране на
развитието на дестинацията.
Б. Минимални задължителни и препоръчителни
изисквания за функциониране на сезонен ТИЦ
I. Управление
А) Задължителни изисквания:
1. Функционира с правен статут на клон на
търговец по ТЗ, на юридическо лице по ЗЮЛНЦ
или на общинско предприятие по ЗОС.
2. Разполага с регистрация и разрешителни
като търговски обект за извършване на доставки/ продажби чрез издаване на фискална касова
бележка.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II. П р е д л а г а н и у с л у г и
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ предлага информационни
услуги:
1.1. Разполага с минимален информационен
пакет за посетители;
1.2. Предлага информационни услуги на място,
по телефона и по имейл;
1.3. Информационните услуги, които предлага,
отговарят на нуждите на посетителите;
1.4. Предлага информация онлайн.
2. Сезонният ТИЦ предлага търговски услуги:
2.1. Разполага с щанд/стелаж за продажба на
местни сувенири и продукти.
Б) Препоръчителни изисквания: няма
III. Н а б и р а н е н а и н ф о р м а ц и я з а
обезпечаване на услугите в сезонния
ТИЦ, източници на информация,
съхраняване на информацията
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ използва първични източници на информация. Събира информация от:
1.1. туристи;
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1.2. държавни институции;
1.3. общински институции;
1.4. туристически сдружения и организации
за управление на туристическите райони по
смисъла на ЗТ;
1.5. други ТИЦ;
1.6. отделни туристически фирми.
2. Сезонният ТИЦ разполага със систематизирана в установена форма информация за
туристическите забележителности в туристическата дестинация в електронен вид и на хартия:
2.1. разполага с информация минимум за:
музеите, театрите, оперите, читалищата, библиотеките, културния календар, спортно-развлекателните събития, природните и културните
забележителности в дестинацията;
2.2. разполага с карти на България, на региона и на населеното място на хартия и/или
на дисплей.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ използва вторични източници на информация. Събира и каталогизира
информация от:
1.1. образователни институции;
1.2. издателства;
1.3. проучвания и анализи на МТ;
1.4. проучвания на НСИ;
1.5. проучвания на маркетингови и социологически агенции.
IV. Н а б и р а н е н а и н ф о р м а ц и я з а
потребителите и захранване на ЕСТИ
А) Задължителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ регистрира посещенията
в центъра (включително онлайн) в стандартизирана форма:
1.1. регистрира ежедневно информация минимум за: брой посетители; вид контакт (на място,
по телефон, по имейл), националност (българин/
чужденец – държава на постоянно местоживеене); цел на пътуването (почивка, бизнес, обучение, посещение при роднини, друго); търсена
информация в ТИЦ, похвали, предложения и
оплаквания;
1.2. регистрира поне веднъж месечно брой
посетители на сайта и рубрики, които са разглеждали (ако има сайт).
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Сезонният ТИЦ може да регистрира ежедневно информация също за: ползвани услуги
в ТИЦ; други, по преценка и според нуждите
на центъра.

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 2
А. Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за качество на предоставяните
услуги в ТИЦ
I. О т н о ш е н и е н а п е р с о н а л а и к о муникация с потребителите
I.1. Д о к у м е н т и , с в ъ р з а н и с о б с л у ж ването на персонала
A) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ има разписана процедура за обслужване на посетителите.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
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I.2. К о н т а к т ( в з а и м о д е й с т в и е ) м е ж ду клиент и обслужващ персонал
А) Задължителни изисквания:
1. В обявеното работно време ТИЦ е отворен
и на разположение на посетителите е минимум
един служител.
2������������������������������������������
. Обслужването на посетителите се осъществява от обучени служители.
3. Персона лът е обу чен в посрещане на
посетители с цел качествено информационно
обслужване чрез:
3.1. иницииране на разговор чрез поздрав;
3.2. демонстриране на търпение;
3������������������������������������������
.3. демонстриране на учтивост и предразполагане на посетителите;
3.4. оказване на приоритетно внимание на
посетителите пред административна и друга
дейност.
4. В присъствие на посетители служителите
на ТИЦ не водят лични разговори и не консумират храни и напитки.
5. При контакт по телефона служителите
използват задължителни реквизити в комуникацията.
6. При контакт чрез имейл, чат, социална
мрежа или сайт служителите използват задължителни реквизити в комуникацията.
7. При запитване, което се отнася за друг
регион или област, за което ТИЦ не разполага с
информация, посетителят трябва да бъде пренасочен към съответен друг ТИЦ от Националната
мрежа или друга компетентна институция.
8. За избягване на обвинения, че ТИЦ работи
в полза на определен туристически обект, при
запитване на посетителите се предлага набор от
сходни продукти, които отговарят на поставените
от страна на посетителите изисквания.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
I.3. И з и с к в а н и я к ъ м в ъ н ш н и я в и д
на служителите
А) Задължителни изисквания:
1. Всеки служител носи бадж с логото на
сертифицирания ТИЦ, име – собствено и фамилно, и длъжност.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Слу ж ителите в ТИЦ може да спазват
стандарт за облекло или да носят униформа.
I.4. Н а д е ж д н о с т н а п р е д о с т а в я н а т а
информация при контакт
А) Задължителни изисквания:
1. Предоставяната информация е актуална.
2. Предоставяната информация е вярна.
3. Предоставяната на място, по телефона и
по електронен път информация е идентична
като съдържание с тази в базите данни на ТИЦ.
4. Предоставяната на място, по телефона и по
електронен път информация е систематизирана
по компоненти на туристическата дестинация и
основни туристически и други услуги, предоставяни от средата.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II. Н а л и ч е н п е р с о н а л и и з и с к в а н и я
към персонала
II.1. О б щ и и з и с к в а н и я к ъ м п е р с о нала
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А) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ е налично щатно разписание.
2. В ТИЦ са налични длъжностни характеристики за щатните бройки:
2.1. длъжностните характеристики са в съответствие с нормативната база: Националната
класификация на професиите и длъжностите, за
образователно ниво и квалификация;
2.2. длъжностните характеристики се актуализират в съответствие с измененията в организацията и технологичните нововъведения.
3. Служителите в ТИЦ, които работят пряко
с посетителите, владеят писмено и говоримо
английски език.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Минимум един служител в ТИЦ владее
друг чужд език.
II.2. П о д б о р н а п е р с о н а л а в Т И Ц
А) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ е налична процедура за подбор и
назначаване на персонала.
2. Назначенията се извършват въз основа на
подбор на персонала.
3. Компетентностният профил при подбора,
например владеене на чужди езици, екскурзоводски умения и др., се определя въз основа на
идентифициране на основните групи потребители
(националност, търсени услуги, туристически
продукти, рекреационни дейности и др.) и техните очаквания за информационно обслужване.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II.3. О б у ч е н и я и р а з в и т и е н а п е р с о н а л а*
А) Задължителни изисквания:
1. В ТИЦ се провежда въвеждащо обучение
за новопостъпващите служители (независимо
дали са платени, или доброволци).
2. В ТИЦ се провеждат общи текущи обучения
за служителите:
2.1. в ТИЦ се провеждат минимум 2 обучения годишно за запознаване с нови продукти,
нови технологии, партньори, представяне на
планове за развитие на ТИЦ и опресняване на
изискванията по отношение на обслужването
на потребителите.
Б) Препоръчителни изисквания:
1���������������������������������������
. В ТИЦ се провеждат специализирани текущи обучения за служителите и доброволците.
2. В ТИЦ са предвидени дейности за професионално развитие на персонала.
* Изискванията на раздел II.3. „Обучения и развитие на персонала“ стават задължителни след
получаването на сертификатa за ТИЦ.
III. У п р а в л е н и е и о б у ч е н и е н а д о броволците*
А) Задължителни изисквания:
1. Приеманите за работа в ТИЦ доброволци
са обект на подбор в съответствие със задачите,
които те ще изпълняват.
2. Набирането на доброволци се осъществява
по правилата на процедурите за подбор на персонала. Неприложимите елементи се изключват.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
* Изискванията на раздел III „Управление и обучение на доброволците“ стават задължителни след
получаването на сертификатa за ТИЦ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

IV. У п р а в л е н и е н а к а ч е с т в о т о в
ТИЦ
А) Задължителни изисквания:
1. Качеството в ТИЦ се управлява.
2. Персоналът в ТИЦ се оценява минимум
1 път годишно чрез оценителна карта в установена форма.
3. Работата с посетителите в ТИЦ се оценява
минимум 1 път годишно.
4. Работата с партньорите на ТИЦ се оценява
минимум 1 път годишно.
5. Състоянието на инфраструктурата и оборудването в ТИЦ се оценява минимум 1 път
годишно.
6. ТИЦ има книга за похвали и оплаквания
и води регистър на оплакванията.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. ТИЦ обобщава резултатите от процедурите
по управление на качеството в доклад минимум
един път годишно.
2. ТИЦ прилага методиката за бенчмарк
анализ и въвежда в дейността си добрите практики на други ТИЦ от Националната мрежа и
в чужбина.
Б. Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за качество на предоставяните услуги в сезонен ТИЦ
I. О т н о ш е н и е н а п е р с о н а л а и к о муникация с потребителите
I.1. Д о к у м е н т и , с в ъ р з а н и с о б с л у ж ването на персонала
A) Задължителни изисквания:
1. В сезонния ТИЦ има разписана процедура
за обслужване на посетителите.
Б) Препоръчителни изисквания: няма
I.2. К о н т а к т ( в з а и м о д е й с т в и е ) м е ж ду клиент и обслужващ персонал
А) Задължителни изисквания:
1. В обявеното работно време сезонният ТИЦ
е отворен и на разположение на посетителите е
минимум един служител.
2. Обслужването на посетителите се осъществява от обучени служители.
3. Персоналът е обучен в посрещане на посетители с цел качествено информационно обслужване чрез:
3.1. иницииране на разговор чрез поздрав;
3.2. демонстриране на търпение;
3.3. демонстриране на учтивост и предразполагане на посетителите;
3.4. оказване на приоритетно внимание на
посетителите пред административна и друга
дейност.
4. В присъствие на посетители служителите
на центъра не водят лични разговори и не консумират храни и напитки.
5. При контакт по телефона служителите използват задължителни реквизити в комуникацията.
6. При контакт чрез имейл, чат, социална мрежа или сайт служителите използват задължителни реквизити в комуникацията.
7. При запитване, което се отнася за друг регион или област, за което центърът не разполага
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с информация, посетителят трябва да бъде пренасочен към съответен друг ТИЦ от мрежата или
друга компетентна институция.
8. За избягване на обвинения, че центърът работи в полза на определен туристически обект,
при запитване на посетителите се предлага набор
от сходни продукти, които отговарят на изискванията на посетителите.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
I.3. И з и с к в а н и я к ъ м в ъ н ш н и я в и д
на служителите
А) Задължителни изисквания:
1. Всеки служител носи бадж с логото на сертифицирания ТИЦ, име – собствено и фамилно,
и длъжност.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. Служителите в ТИЦ може да спазват стандарт за облекло или да носят униформа.
I.4. Н а д е ж д н о с т н а п р е д о с т а в я н а т а
информация при контакт
А) Задължителни изисквания:
1. Предоставяната информация е актуална.
2. Предоставяната информация е вярна.
3. Предоставяната на място, по телефона и по
електронен път информация е идентична като съдържание с тази в базите данни на ТИЦ.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II. Н а л и ч е н п е р с о н а л
ния към персонала

и

изисква-

II.1. О б щ и и з и с к в а н и я к ъ м п е р с о нала
А) Задължителни изисквания:
1. Служителите в ТИЦ, които работят пряко
с посетителите, владеят писмено и говоримо английски език.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II.2. П о д б о р н а п е р с о н а л а в с е з о н ния ТИЦ
А) Задължителни изисквания:
1. Назначенията се извършват въз основа на
подбор на персонала.
2. Компетентностният профил при подбора,
например владеене на чужди езици, екскурзоводски умения и др., се определя въз основа на
идентифициране на основните групи потребители (националност, търсени услуги, туристически
продукти, рекреационни дейности и др.) и техните очаквания за информационно обслужване.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
II.3. О б у ч е н и я и р а з в и т и е н а п е р с о н а л а*
А) Задължителни изисквания:
1. В сезонния ТИЦ се провежда въвеждащо
обучение за новопостъпващите служители.
Б) Препоръчителни изисквания:
1. В сезонния ТИЦ се провеждат специализирани текущи обучения за служителите и доброволците.
* Изискванията на раздел II.3. „Обучения и развитие на персонала“ стават задължителни след
получаването на сертификат за ТИЦ.
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III. У п р а в л е н и е и о б у ч е н и е н а д о броволците*
А) Задължителни изисквания:
1. Приеманите за работа в ТИЦ доброволци
са обект на подбор в съответствие със задачите,
които те ще изпълняват.
2. Набирането на доброволци се осъществява
по правилата на процедурите за подбор на персонала. Неприложимите елементи се изключват.
Б) Препоръчителни изисквания: няма.
* Изискванията на раздел III „Управление и обучение на доброволците“ стават задължителни след
получаването на сертификат за ТИЦ.
7098

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ИНСТРУКЦИЯ № 2
от 27 октомври 2015 г.

за организацията и реда за осъществяване на
конвойната дейност от митническите органи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за осъществяване на конвойната
дейност от митническите органи.
Чл. 2. Митническите органи могат да конвоират на територията на страната:
1. лица, задържани по реда на чл. 16а от
Закона за митниците, за които има данни,
че са извършили престъпление по чл. 234,
242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по
чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение
на задължения за ДДС от внос и акцизи и
съществува реална опасност да се укрият или
да извършат престъпление;
2. лица, по отношение на които е постановено задържане до 72 часа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, по досъдебни
производства, водени в Агенция „Митници“.
Чл. 3. Конвойната дейност се осъществява
от митнически органи, определени със заповед
на директора на Агенция „Митници“.
Чл. 4. (1) Конвоирането е принудително
отвеждане на лицата по чл. 2 по определен
маршрут от конвоен екип.
(2) Конвоен екип са двама или повече въоръжени служители, на които по служебен
ред е разпоредено изпълнението на задачи по
конвоиране на лица.
Чл. 5. При конвоиране силите и средствата,
както и мерките за изолация и охрана се определят от степента на обществената опасност
на деянието и личността на конвоирания за
всеки конкретен случай.
Чл. 6. (1) Конвоирането се извършва:
1. пеш;
2. със служебни автомобили, оборудвани с
необходимите технически, помощни и свързочни средства;
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3. с автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
4. с железопътен транспорт;
5. с въздушен транспорт.
(2) Изборът на превозно средство се извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за конвоираното лице,
оперативната и метеорологичната обстановка
по маршрута за конвоиране и наличните сили
и средства.
Г л а в а

в т о р а

СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Директорът на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция
„Митници“, началниците на митници или
оправомощени от тях длъжностни лица организират и контролират конвойната дейност
в подчинените им звена и координацията с
други органи и организации за осъществяване
на конвойната дейност.
Чл. 8. Директорът на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция
„Митници“, началниците на митници или
оправомощени от тях длъжностни лица отговарят за:
1. правилното разпределение на силите и
средствата, като осигуряват ефективното им
използване за осъществяване на конвойната
дейност;
2. взаимодействието и координацията между
конвойните звена с Националния координационен център в Централното митническо
управление и/или териториалните координационни центрове в митниците, наричани понататък „координационни центрове“, органите
на съдебната власт и държавните органи, имащи
отношение към конвойната дейност;
3. осъществяването на системен контрол на
дейността по конвоиране, както и правилното
водене на служебната документация;
4. подобряването на материално-техническото обезпечаване на конвойната дейност.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция
„Митници“, началниците на митници или
оправомощени от тях длъжностни лица отговарят за организацията и изпълнението на
конвойната дейност в ръководените от тях
структури, като:
1. вземат решения за осъществяване на
конвойната дейност от подчинените им служители за всеки отделен случай, като преценяват
наличните сили и средства;
2. организират взаимодействието и координацията с координационните центрове,
другите конвойни екипи, органите на съдебната власт и другите органи и организации,
имащи отношение към конвойната дейност;
3. организират провеждането на инструктаж
на конвойните екипи;
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4. набелязват мерки за повишаване ефективността на конвойната дейност.
Чл. 10. (1) За всеки конкретен случай на
конвоиране директорът на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция
„Митници“, началниците на митници или
оправомощени от тях лица издават заповед.
(2) Със заповедта се определят:
1. митническите органи, които ще участват
в конвойния екип;
2. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност;
3. маршрутите за конвоиране;
4. превозното средство, което ще бъде
използвано.
(3) Оборудването на конвойния екип и
служебните автомобили трябва да включва:
1. мобилна радиостанция;
2. високоговорящо устройство, сигнална
лампа и сирена;
3. електрически фенер;
4. комплект белезници;
5. бронежилетка;
6. огнестрелно оръжие.
Чл. 11. (1) При конвоиране на едно лице се
осигурява екип от най-малко двама служители.
(2) За у реж дане на а дминист рат ивни,
езикови, медицински и други специфични
въпроси могат да се включват и други лица.
Чл. 12. Забранява се назначаването в конвоен екип на служители, които:
1. не са митнически органи по смисъла на
Закона за митниците;
2. имат роднински връзки или други близки
отношения с конвоираните лица.
Чл. 13. Когато се конвоира лице или лица
от женски пол, в конвойния екип се включва
и служител от същия пол.
Чл. 14. Забранява се конвоирането на
бременни жени, майки с деца, психично и
заразно болни заедно с други лица.
Чл. 15. Митническите органи по чл. 10,
ал. 2, т. 1 непосредствено отговарят за изпълнението на конвойната дейност, като:
1. изучават територията и маршрутите, по
които се осъществява конвойната дейност;
2. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, възложители или имащи
отношение към конкретния конвой;
3. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение.
Чл. 16. Изпълнението на конвойната дейност започва след връчване на заповед за
конвоиране и провеждане на инструктаж на
конвойния екип.
Чл. 17. Служителите от конвойния екип
трябва да са запознати със:
1. поставените задачи;
2. основанието за конвоиране на лицата,
характера на извършените от тях деяния и
поведението им;
3. личните вещи, предмети и документи на
конвоираните лица, както и съпровождащите
ги служебни документи;
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4. реда и мястото за предаването/приемането на лицата;
5. оперативната обстановка и особеностите
на територията, през която ще се извърши
конвоирането;
6. конкретните случаи, в които конвоят
следва да получи съдействие, и местата за
краткосрочен престой;
7. реда за действие при възникнали извънредни ситуации и постъпили достатъчно
данни, че конвоирането може да бъде осуетено.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Изпълнение на конвойната дейност
Чл. 18. (1) Документи, даващи основание
за конвоиране, са:
1. писмена заповед за задържане на лица
по реда на чл. 16а от Закона за митниците;
2. постановление на разследващ митнически
инспектор, когато трябва да се извършат действия по разследването или други процесуални
действия с участието на задържаното лице;
3. постановление на прокурор по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс при задържане в рамките на 72 часа.
(2) Документите по ал. 1 се описват в заповедта за конвоиране и се прилагат към нея.
Чл. 19. С конвойния екип не могат да се
изпращат преписки, доказателства или доказателствени средства или други служебни
материали освен документите, необходими за
осъществяване на конвойната дейност.
Чл. 20. (1) При отвеждане на конвоираните
лица до крайния пункт за конвоиране конвойният екип ги предава на длъжностното лице,
посочено от възложителя на конвоя, заедно
със съпроводителните документи.
(2) При предаване/приемане на конвоираните лица се предават/приемат документите
по чл. 18 и се подписва разписка.
Чл. 21. (1) След завръщането на конвойния екип служителите, назначени в екипа,
докладват за изпълнението на задачата на
прекия си началник и представят разписката
за предадените конвоирани лица.
(2) При възникнали извънредни ситуации
или допълнителни обстоятелства служителите
изготвят писмена докладна записка.
Раздел II
Инструктаж на конвойните екипи
Чл. 22. Лицата по чл. 7 създават организация за правилно провеждане на инструктажите.
Чл. 23. (1) Преди започване на работа по
изпълнение на конкретна конвойна задача
служителите, назначени в екипа, задължително се инструктират.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

(2) На инструктажа се разглеждат:
1. броят на лицата и основанието за тяхното
конвоиране, характерът на извършените от
тях деяния и негативните им прояви (бягство,
агресивност и др.);
2. оперативната обстановка;
3. особеностите на маршрута, транспортът,
начинът на конвоиране, разчетът на силите и
средствата, редът и мястото за предаването/
приемането при конвоиране;
4. правата и задълженията на служителите,
включително и при двупосочно конвоиране;
5. действията при възникване на извънредни ситуации, допълнителните обстоятелства,
както и данни, че конвоирането може да бъде
осуетено;
6. подсигуряването на конвоираните с храна;
7. наличието и съдържанието на личния
багаж на конвоираните;
8. редът за връзка, взаимодействието и
координацията с координационните центрове;
9. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(3) Провеждането на инструктажа се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в книгите
за инструктаж.
Раздел III
Задължения на конвойния екип
Чл. 24. Служителите от конвойния екип
са длъжни да:
1. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на конвоираните лица, като извършват проверка на конвоираните и вещите им и отстраняват всички
предмети, които биха послужили за нападение,
бягство, осуетяване на конвоя или биха довели
до възникване на извънредна ситуация;
2. охраняват конвоираните лица с цел
недопускане на бягство, самоубийство, нападение, влизане във връзка с други лица или
за създаване на условия за възникване на
извънредна ситуация;
3. изискват от конвоираните лица да спазват разпоредения ред за движение и правила
за поведение;
4. предупреждават и отстраняват гражданите, които се доближават до конвоираните
лица, опитват се да разговарят с тях, да им
предават бележки, вещи, предмети и други,
като при възможност установяват самоличността на тези лица, както и свидетели на
тези действия, за което докладват с докладна
записка;
5. извършват по време на конвоиране допълнителна проверка на конвоираните лица
или на някои от тях, когато са налице основателни предположения, че в тях или в багажа
им са попаднали вещи, забранени за носене;
6. извършват периодична проверка на белезниците на конвоираните лица на всеки 1
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час, при качване и слизане от превозно средство, както и при всички случаи, когато има
съмнение, че лицето е въздействало върху тях.
Чл. 25. (1) При конвоиране на лице поставянето на белезници е задължително.
(2) При отвеждане на конвоирани лица пред
орган на съдебна власт или разследващ митнически инспектор свалянето на белезниците
им се извършва след изричното разпореждане
на органа, възложил довеждането.
Чл. 26. Конвоираните лица се осигуряват
с храна за времето на конвоиране, ако то
продължава повече от 6 часа.
Чл. 27. (1) Конвоираните лица не трябва
да носят в себе си вещи, с които могат да
застрашат своя живот или живота на други
лица, или да осуетят конвоя. При наличие
на такива вещи те се вписват в заповедта за
конвоиране, отделят се в пакет или в такова
място в багажа им, което да не позволява
тяхното лесно изваждане или използване.
(2) При конвоиране личният багаж на конвоираните лица не трябва да е повече от 15 кг и
трябва да е пригоден за носене самостоятелно
на гръб, през рамо или с една ръка. Когато
лични ят бага ж надхвърл я ограничението
от 15 кг или е невъзможно носенето му от
конвоираното лице, същият се транспортира
отделно по служебен ред.
(3) Преди започването на конвоирането конвоираните лица се запознават с изискванията
по ал. 1 и 2, с правата и задълженията си по
време на конвоирането, както и с правомощията на митническите органи спрямо тях.
Раздел IV
Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
Чл. 28. (1) В случаите на задържани малолетни и непълнолетни на основание чл. 16а от
Закона за митниците същите се съпровождат
от конвоен екип от едно до друго структурно
звено на Министерството на вътрешните работи или на Агенция „Митници“, институция
за отглеждане и възпитание на деца, лечебно
заведение или адреса, на който живеят лицата,
по определен маршрут.
(2) Малолетните и непълнолетните лица
се съпровождат от служители на Агенция
„Митници“ по чл. 3, които имат най-малко
две години професионален стаж.
(3) При съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица могат да се включват и
педагози, психолози, психиатри, преводачи,
здравни и социални работници или други лица,
когато изпълнението на задачата налага това.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧЕТНОСТ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 29. За отчетност на конвойната дейност
се водят и съхраняват:
1. заповед по чл. 10, ал. 1 съгласно приложение № 1;
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2. книга за инструктаж съгласно приложение № 2;
3. разписка за предадено конвоирано лице
съгласно приложение № 3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 16б, ал. 4 от Закона за митниците.
§ 2. Контролът по изпълнението на инс
трукцията се възлага на директора на Агенция
„Митници“.
Министър:
Владислав Горанов
Приложение № 1
към чл. 29, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ЗАПОВЕД
за конвоиране на лице
№ ........................../....................... 20 ... г.
Днес, ............ 20.…. г., в гр. ............................. ,
обл. .................................................. , подписаният
..................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
при ..........................................................................
на Централно митническо управление/Митница
..................................................................................
на основание чл. 16б, ал. 4 от Закона за митниците и .....................................................................
във връзка с/със: ..................................................
..................................................................................
(посочва се съответният документ по чл. 18, ал. 1)
ЗАПОВЯДВАМ:
Да бъде конвоирано лицето ..........................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, месторождение
и постоянен адрес)
от ........................................................................
до .............................................................................
(посочва се звено на Министерството на вътрешните
работи, Агенция „Митници“, арест и др.)
и се предаде на ..........................................................,
в …................ ч. на ..................................................
(посочват се крайният адресат и длъжностното
лице, дата)
Документи, съпровождащи лицето:
..................................................................................
..................................................................................
Лицето да бъде конвоирано от: .....................
..................................................................................
(посочва се поименно конвойният екип)
Допълнителни сведения за лицето: ..............
..................................................................................
Лицето да бъде конвоирано: ..........................
..................................................................................
(посочва се как лицето може да бъде конвоирано
по чл. 6)
.................... 20.........г.

Длъжностно лице
по чл. 10:
гр. ............................			 .(име, фамилия,
			 .подпис и печат)
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гръб
Допълнителни данни за лицето, получени по
време на конвоиране: ...........................................
..................................................................................
20 ......... г.
.....................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
ЦМУ/Митница
......................................
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 29, т. 2
КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ
за провеждане на инструктаж на конвойните
екипи
......................................................................................
(структура/звено)
за периода от .............. 20..... г. до .................. 20 ..... г.
№ Име, презиме,
Конвоен
№ на Дата,
фамилия и
екип – име, започас
длъжност на
презиме,
вед за
служителя,
фамилия и конвой
провел индлъжност
структаж
1

2

3

4

5
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Приложение № 3
към чл. 29, т. 3
РАЗПИСКА
Подписаният, ...................................................
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от ….……................................. на ..............................
20 …….... г. в ....................................................... ч.
приех от ..................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от .............................................................................
(звено на Агенция „Митници“/Министерство на вътрешните работи)
конвоирано лице със: ...........................................
(брой)
заповед за конвоиране на лице № ......................
от …................. 20 …. г. на .........................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(посочва се звеното на Агенция „Митници“)
Получил
конвоираните:
……………………………
(подпис и дата)
7082

Предал
конвоираните:
………………………………
(подпис и дата)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 22 октомври 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2,
4 и 7 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Черноочене, Решение № 86
по протокол от 18.09.2015 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради преустановен
образователно-възпитателен процес и липса на
ученици за учебната 2015/2016 г. закривам ОУ
„Йордан Йовков“ – с. Житница, община Черноочене, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Черноочене.
3. Учениците от ОУ „Йордан Йовков“ – с. Житница, община Черноочене, област Кърджали, да
се насочат за обучение към СОУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене, община Черноочене,
област Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Йордан Йовков“ – с. Житница, община Черноочене, област Кърджали, да се съхранява в СОУ
„Христо Смирненски“ – с. Черноочене, община
Черноочене, област Кърджали.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
7131

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-224
от 8 октомври 2015 г.
На основание на чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с констатирана очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД-224 от 6.04.2015 г. на министъра
на околната среда и водите за актуализация на
площта на защитена местност Бялка, разположена
в землището на с. Голец, община Угърчин, област
Ловеч (ДВ, бр. 38 от 2015 г.), обявена като историческо място със Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на
председателя на Комитета по горите и горската
промишленост при Министерския съвет (ДВ,
бр. 6 от 1964 г.), прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-744 от 10.06.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 60
от 2003 г.), изразяваща се в погрешно изписване
номера на масива, представляващ първите три
цифри от шестцифрения идентификационен номер
на поземлените имоти, попадащи в границите на
защитена местност Бялка:
1. Поправям допусната очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-224 от 6.04.2015 г. на
министъра на околната среда и водите за актуализация на площта на защитената местност
Бялка в землището на с. Голец, ЕКАТТЕ 15552,
община Угърчин, област Ловеч (ДВ, бр. 38 от
2015 г.), като т. 2 да се чете: „2. В границите на
защитена местност Бялка, определени с акта
за обявяване по т. 1, попадат имоти с номера:
246002, 246005, 246067, 246069, 246074, 246076,
246077, 246111, 246117, 246123, 246124, 246151,
246152, 246153, 246154, 246155, 246156, 246157,
246158, 246159, 246168, 246169, 246170, 246177, 246179,
246180, 246181, 246182, 246183, съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Голец, с ЕКАТТЕ 15552, община Угърчин, област
Ловеч, с обща площ 1098,603 дка.“
2. Поправката по т. 1 да се отрази в Държавния
регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7102
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ЗАПОВЕД № РД-677
от 8 октомври 2015 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във
връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Триградското ждрело“
в землището на с. Триград и с. Гьоврен, община
Девин, и с. Ягодина, община Борино, област
Смолян, с граници, определени със Заповед
№ 4021 от 6.12.1963 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост и
Заповед РД-429 от 18.06.2007 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 61 от 2007 г.),
от 6856,2 дка на 7105,69 дка.
2. В границите на защитена местност „Триградското ждрело“, определени със заповедите
по т. 1, попадат:
2.1. имоти с номера: 73105.12.25, 73105.12.27,
73105.12.28, 73105.12.30, 73105.12.31, 73105.12.32,
73105.12.58, 73105.12.100, 73105.12.112, 73105.12.113,
73105.12.119, 73105.12.121, 73105.12.130, 73105.12.506,
73105.12.508, 73105.12.535, 73105.12.537, 73105.14.7,
73105.14.19, 73105.14.21, 73105.14.34, 73105.14.38,
73105.15.84, 73105.15.597, 73105.15.703, 73105.15.707,
73105.15.709, 73105.15.714, 73105.29.3, 73105.29.5,
73105.29.8, 73105.29.9, 73105.29.12, 73105.29.14,
73105.29.15, 73105.29.16, 73105.29.17, 73105.29.18,
73105.29.19, 73105.29.20, 73105.29.21, 73105.29.22,
73105.29.26, 73105.29.34, 73105.29.35, 73105.29.36,
73105.29.37, 73105.29.38, 73105.29.39, 73105.29.40,
73105.29.41, 73105.29.43, 73105.29.44, 73105.29.45,
73105.29.46, 73105.29.47, 73105.29.51, 73105.29.52,
73105.29.53, 73105.29.54, 73105.29.55, 73105.29.56,
73105.29.58, 73105.29.59, 73105.29.60, 73105.29.61
73105.29.62, 73105.29.63, 73105.29.64, 73105.29.65,
73105.29.462, 73105.29.467, 73105.29.510, 73105.29.512,
73105.29.535, 73105.29.543, 73105.29.568, 73105.29.569,
73105.29.570, 73105.29.571, 73105.29.572, 73105.29.573
и 73105.29.574, съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на
с. Триград, ЕК АТЕ 73105, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-54
от 12.12.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 6035,312 дка;
2.2. имот с номер 000183 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Гьоврен, ЕК АТЕ 18424, община Девин, област
Смолян, с площ 183,236 дка;
2.3. имот с номер 000904 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Ягодина, ЕК АТЕ 87223, община Борино,
област Смолян, с площ 887,142 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на защитена местност „Триградското
ждрело“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
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среда и водите (МОСВ) и в Регионална инспекция
по околна среда и води – Смолян.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7103
ЗАПОВЕД № РД-678
от 8 октомври 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
унищожени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. 2 броя вековни дървета от вида обикновен
орех (Juglans regia), намиращи се на ул. Ангел
Кънчев 5, землището на гр. Гулянци, община
Гулянци, област Плевен, обявени със Заповед
№ 441 от 7.08.1978 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 74 от 1978 г.); вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1002 и № 1003;
1.2. 4 броя вековни дървета от вида цер (Quercus
cerris), намиращи се в землището на с. Ракита,
община Червен бряг, област Плевен, обявени
със Заповед № 446 от 9.08.1978 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 77 от 1978 г.); вековните дървета са
заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1038;
1.3. вековно дърво от вида круша (Pirus sp.),
намиращо се в местност Малката пещера, землището на с. Петокладенци, община Белене,
област Плевен, обявено със Заповед № 441 от
7.08.1978 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 74 от 1978 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1027.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7104
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-679
от 8 октомври 2015 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Връхци, землището на с. Смоляновци, община Монтана,
област Монтана, обявено със Заповед № 285
от 4.05.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 45 от 1979 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1103;
1.2. вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Блатото, землището на с. Смоляновци, община Монтана,
област Монтана, обявено със Заповед № 285
от 4.05.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 45 от 1979 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1106;
1.3. вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в землището на с. Вирове, община
Монтана, област Монтана, обявено със Заповед
№ 235 от 4.04.1980 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1980 г.); вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1158;
1.4. вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Бучка, землището на
гр. Монтана, община Монтана, област Монтана,
обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 94 от 1985 г.); вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1698;
1.5. вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Горно
Церовене, община Монтана, област Монтана,
обявено със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г. на
Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 46 от 1971 г.); вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 478;
1.6. вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в двора на църквата „Света Троица“, землището на с. Николово, община
Монтана, област Монтана, обявено със Заповед
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№ РД-98 от 28.03.1997 г. на Министерството на
околната среда и водите (ДВ, бр. 52 от 1997 г.);
вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1966.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7105
ЗАПОВЕД № РД-683
от 13 октомври 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с ал. 1
и чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ), писмо с вх. № 05-08-7182 от 8.12.2014 г. на
Министерството на околната среда и водите и
протокол от комисия от 9.07.2015 г., назначена със
Заповед № РД-0397 от 10.06.2015 г. на директора
на РИОСВ – Плевен, поради обстоятелството,
че защитена местност Мариновец в землището
на с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен, обявена за историческо място (лесопарк с
паметник, лобно място на партизани) със Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост
(ДВ, бр. 30 от 1966 г.) и прекатегоризирана в
защитена местност с цел опазване на забележителен ландшафт със Заповед № РД-755 от
10.06.2003 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), e заета от изкуствено
създадена растителност, включваща издънкова
акация, орех и ясен, единични едроразмерни
дървета от смърч и ела, е с плътно покритие от
глог и шипка и не представлява територия със
забележителен ландшафт или местообитание на
застрашени, редки или уязвими растителни и
животински видове и съобщества, поради което
не изпълнява предназначението си и не може
да бъде прекатегоризирана в друга категория
защитена територия:
1. Заличавам от регистъра на защитените
територии защитена местност Мариновец, разположена в землището на с. Лепица, община
Червен бряг, област Плевен, с площ от 4 ха,
заведена в Държавния регистър на защитените
територии от категорията „защитена местност“
под № 360.
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2. След влизане в сила на заповедта Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен,
да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в картата на възстановената
собственост за землището на с. Лепица, община
Червен бряг, област Плевен.
3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7106

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-145
от 16 октомври 2015 г.
С цел подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на безопасно
движение по път III-862, в участъка от км 8+100
до км 8+500, както и на допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към проекта на парцеларен план, на
основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2,
5, 6 и ал. 12, т. 2, буква „в“ от ЗУТ; заявление
от Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 0416-1653 от 17.09.2015 г.; Заповед № РД-02-15-76
от 28.05.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване на проекта на ПУП – ПП със съобщение в „Държавен
вестник“, бр. 57 от 28.07.2015 г.; констативен
протокол от 31.08.2015 г. на Община „Родопи“ за
постъпили възражения; писмо с изх. № ОВОС141 от 9.03.2015 г. от Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Пловдив; писмо с изх.
№ ЕО-9 от 14.05.2015 г. от Министерството на
околната среда и водите; Решение № КЗЗ-20 от
8.09.2015 г. на Комисията за земеделските земи
за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становища с изх. № 33-00-122
от 20.03.2015 г. и № 33-НН-824 от 20.08.2015 г.
на Министерството на културата; становище
с рег. № 648 от 27.07.2015 г. на Втора районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив; писмо с рег. № 578500-
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3741, екз. 2 от 6.08.2015 г. от Министерството на
вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
с рег. № 04-32-133 от 7.07.2015 г. на Министерството на отбраната на Република България;
писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3871(2) от 10.07.2015 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
протокол № 15506912-1 от 29.07.2015 г. и съгласуване върху графичната част от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ Стамболийски; писмо с изх. № ВК-01-48 от 9.07.2015 г.
от Басейнова дирекция за управление на водите
„Източнобеломорски район“ – Пловдив; писмо с
изх. № АД-04-09-9≠3 от 30.07.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление;
писмо с изх. № 70-00-2287 от 1.07.2015 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив;
писмо с изх. № БТГ 24-00-2799 от 6.07.2015 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № ЖИ25729 от 6.07.2015 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо с
рег. № 0094-2051 от 7.07.2015 г. от Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; становище с рег. индекс
12-00-356 от 31.07.2015 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, офис Пловдив;
писмо с изх. № 4552 от 16.07.2015 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо с изх. № TI 38024
от 3.07.2015 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
здравно заключение с изх. № 3994 от 7.07.2015 г.
на Регионалната здравна инспекция – Пловдив;
Протокол № УТНЕ-01-02-21 от 7.10.2015 г. от
Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионалната политика при
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Заповед № РД-02-15-43 от
17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Път III-862 „Пловдив – Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи от
км 8+100 до км 8+500, засягащ землището на
с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
7111
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-791
от 30 септември 2015 г.
На основание чл. 43, а л. 4 във връзка с
чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията
и предложение на председателя на Българския
институт по метрология, рег. № 82-00-1513-3
от 2.09.2015 г., изменям Заповед № А-333 от
29.05.2014 г. за определяне на периодичност на
последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
(ДВ, бр. 49 от 2014 г.), както следва:
№ по Наименование на сред- Периодичност
ред
ствата за измерване
на проверките
1

2

3

10.

Водомери от одобрен тип
с номинален разход (Q n):
–  Q n ≤ 15 m 3/h

пет години

–  Q n > 15 m /h

две години

3

10.1. Водомери с оценено съответствие с постоянен
разход (Q3):
–  Q3 ≤ 25 m 3/h

пет години

–  Q3 > 25 m /h

две години

3

В о с т а н а л ат а ч ас т З а пов ед № А-333 о т
29.05.2014 г. остава в сила.
Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
6981
ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 1 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Мадара, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
6982

Председател:
Ст. Цанков
7071

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 1 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Каспичан и гр. Каспичан
(без територията, за която кадастралната карта
и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-27-2 от 26.04.2010 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен), община Каспичан, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 21.09.2015 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Костена река, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7024
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ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Вехтово, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7025
ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Овчарово, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7026
ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ветрище, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7027
ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кладенец, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7028
ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Салманово, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7029
ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Мараш, община Шумен,
област Шумен.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 1.10.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7030
ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дибич, община Шумен, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7031
ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Сливовица и за с. Чешма,
община Златарица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7032
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ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на с. Дединци и селата
Дедина и Равново (без територията, за която
КККР са одобрени със Заповед № РД-18-64 от
5.10.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и без
поземлените имоти, за които КККР са одобрени
със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново),
община Златарица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7033
ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на с. Долно Шивачево (без
поземлените имоти, за които КККР са одобрени
със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново),
община Златарица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7034
ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Родина, община Златарица,
област Велико Търново.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7035

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3393-П
от 23 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1512 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3758 от 23.10.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област Сливен, представляващ: незастроен поземлен имот
с идентификатор 67338.522.77 с площ 3481 кв. м,
намиращ се в кв. Ново село – изток, гр. Сливен,
община Сливен, област Сливен (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 140 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – гр. София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв.
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(с включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7042
РЕШЕНИЕ № 3394-П
от 23 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
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ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1512 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3759 от 23.10.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област Сливен, представляващ: незастроен поземлен имот
с идентификатор 67338.522.78 с площ 3467 кв. м,
намиращ се в кв. Ново село – изток, гр. Сливен,
община Сливен, област Сливен (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 150 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
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за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7043

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 304
от 28 май 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО е постъпило заявление с вх. № ГР94-Н-35 от 12.05.2010 г. от Надка Стефанова като
пълномощник на Калин Петров Балкански – собственик на ПИ № 027018 от КВС м. Кумарица,
район „Нови Искър“, с искане за даване на
съгласие за изработване на проект за ПУП за
горепосочения имот.
Приложени са документи за собственост, скица
на имота, мотивирано предложение.
Заявлението е разгледано и прието с протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г., т. 19.
Със Заповед № РД-09-50-1165 от 8.07.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за
ПИ № 027018 при спазване на изискванията на
отделите в НАГ.
Със заявление № ГР-94-Н-35 от 18.01.2011 г. е
внесен проект, придружен с обяснителна записка, съгласувателни писма от „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, от 21.12.2010 г. и „Софийска вода“ – АД,
от м. 12.2010 г.
С п р о ек т а с е п р ед ви ж да и зменен ие н а
плана за улична регулация между о.т. 1052бо.т. 1052ж – улица от о.т. 1052ж до 1052л, отреждане на нови УПИ в кв. 242, м. Кумарица,
за ПИ № 027018, както следва: УПИ IV-027018,
УПИ V-027018, УПИ VI-027018, УПИ VII-027018,
УПИ VIII-027018 – „за обществено обслужване“,
УПИ IX-027018, УПИ Х-027018, УПИ XI-027018,
УПИ XII-027018, УПИ XIII-027018.
С плана за застрояване в новоотредените
УПИ се предвижда нискоетажно застрояване
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в съответствие със зона „Жм“, в която попада
имотът, съгласно ОУП на СО на пълни отстояния
от регулационните граници.
С писмо № ГР-94-Н-35 от 19.01.2011 г. проектът
е изпратен в район „Нови Искър“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
съгласувано с дирекция „Зелена система“ – СО,
на 24.01.2011 г.
С писмо № 6602-29 от 11.01.2012 г. район „Нови
Искър“ удостоверява, че е проведена процедура по
съобщаването на проекта и в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 4.
Със Заповед № РД-18-3 от 1.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта на гр. Нови Искър.
С писмо № ГР-94-Н-35 от 19.05.2012 г. на НАГ
заявителят е уведомен за необходимостта от
преработване на проекта върху влязлата в сила
кадастрална карта.
Със заявление № ГР-94-Н-35 от 27.02.2014 г.
са внесени следните документи: писмо с изх.
№ 20-44109 от 26.08.2014 г. на АГКК относно
промяната в конфигурацията на ПИ по КВС
и ПИ по кадастрална карта, скица от СГКК,
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, пълномощно на името на Бисер Въгленов, проект с
обяснителна записка, изработен върху влязлата
в сила кадастрална карта.
С писмо № ГР-94-Н-35 от 13.03.2014 г. проектът
е изпратен в район „Нови Искър“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо с изх. № 6602-39 от 12.05.2014 г. на
район „Нови Искър“ проектът е върнат в НАГ,
като в законоустановения срок е постъпило едно
възражение № 6602-39/4 от 3.04.2014 г. от собственик, на ПИ 5122.19.
Проектът и възражението са разгледани на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г.,
т. 4. По възражението е взето становище, като
същото не се уважава, тъй като възразителят не
възразява конкретно срещу проекта.
Проектът е приет със служебно предложение съгласно становище на отдел „БДПР“. Със
следващо заявление № ГР-94-Н-35 от 14.04.2015 г.
проектът е представен като проект за изменение
на улична регулация и план за застрояване и
регулация.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението е подадено от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлен имот
с идентификатор 00357.5122.18, с което е спазена
разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадения урегулиран поземлен имот.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, допуснато е изработ-
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ването на проект за ПЗ и ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), в която съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4, устройствените параметри са: макс. плътност на застрояване – 40 %;
макс. Кинт. – 1,3; мин. озел. площ – 40 %; макс.
кота корниз – 10 м.
Предвижданията на проекта съответстват на
устройствените показатели, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г.,
Заповед № РД-09-50-521 от 23.09.1998 г., Заповед
№ РД-09-50-105 от 23.02.1999 г. ЧЗРП за кв. 242.
Кадастралната карта за района е одобрена
със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът за план за регулация предвижда
създаване на нови УПИ IV-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ V-5122.189 – „за жилищно
строителство“, УПИ VI-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ VII-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ VIII-5122.18 – „за обществено обслужване“, УПИ IX-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ Х-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ ХI-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ ХІІ-5122.18 – „за жилищно
строителство“, УПИ XIII-5122.18 – „за жилищно
строителство“, от кв. 242 и нова задънена улица
по о.т. 1052б – о.т. 1052ж – о.т. 1052и – о.т. 1052к –
о.т. 1052л, м. Кумарица, гр. Нови Искър, район
„Нови Искър“.
С изменението на плана за регулация се предвижда отпадането на улица по о.т. 1052б – о.т. 1052в.
Създаването на задънената улица отговаря
на изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ и е целесъ
образно – налага се с цел осигуряване на достъп
за преминаването на инженерна инфраструктура
от УПИ IV до УПИ XIII.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на свободностоящи триетажни сгради на
пълни отстояния от регулационните граници,
като сградата в УПИ VIII-5122.18 се предвижда
„за обществено обслужване“, съответстващо на
зона „Жм“ при параметри на застрояване по ОУП
на СО, като при представяне на инвестиционния
проект инвеститорът следва да се съобрази с
изискванията на протоколното решение – изпълнение на чл. 43 ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
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към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Новопредвидените УПИ отговарят на изискванията за минимална площ и лице към улица.
Транспортни ят дост ъп до новите У ПИ е
осиг у рен от новопроек тираната улица. Тъй
като дължината є е повече от 100 м, при о.т.
1052и – о.т. 1052к е предвидено уширение на пътното платно с възможност за обръщане посоката
на автомобилното движение.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
дружества „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
„Софийска вода“ – АД. Приложено е становище
на РИОСВ, спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му, в съответствие е изпълнението на Рамковата програма за прилагане на ОУП на СО и не
предвижда изразходване на бюджетни средства
от Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2
във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 129 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 ЗУТ, устройствена
категория по т. 4 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г. Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
за ПИ с идентификатор 00357.5122.18 и част от
ПИ с идентификатор 00357.5122.45 от КККР
на район „Нови Искър“ за създаване на нови
УПИ IV-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ V-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VI-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VIII-5122.18 – „за обществено обслужване“,
УПИ IХ-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ Х-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ ХI-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ XII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ XIII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
от кв. 242 и нова задънена улица по о.т. 1052б –
о.т. 1052ж – о.т. 1052и – о.т. 1052к – о.т. 1052л,
м. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, по сините и червените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за улична регулация за м. Кв. Кумарица,
гр. Нови Искър, за отпадане на улица по о.т.
1052б – о.т. 1052в, по зелените и кафявите букви,
цифри и зачерквания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за м. Кв. Кумарица – гр. Нови Искър, кв. 242,
УПИ IV-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ V-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VI-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ VIII-5122.18 – „за обществено обслужване“,
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УПИ IХ-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ Х-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ XI-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ XII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
УПИ ХIII-5122.18 – „за жилищно строителство“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Разрешение за строеж се издава след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7009

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 446
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3
от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград,
за имот с идентификатор 04279.34.3 в местността Чикуто – Ш.18А, по кадастралната карта на
Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени
показатели – „Смф1“, със следните устройствени
показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,5; плътност
на застрояване – максимум 50 %; плътност на
озеленяване – минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков
7002
РЕШЕНИЕ № 453
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, на имот с № 061016 в
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местността Под междата, землището на с. Покров
ник, община Благоевград, с цел предвиждане
на смесена многофункционална устройствена
зона с пон и жен и показат ел и – „Смф1“, с ъс
следните устройствени показатели: височина на
застрояване – до 10 м; максимална стойност на
Кинт. – 1,5; плътност на застрояване – максимум
50 %; плътност на озеленяване – минимална
озеленена площ – минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков
7003

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1426
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1
и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация –
публичен търг с явно наддаване, на общински
нежилищни имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот (У ПИ) ХІ8778 „За ОДО“ с обща площ 769 кв. м в кв. 38
по плана на гр. Казанлък, намиращ се в Промишлена зона, ул. Козлодуй 99, при граници:
север – ул. Козлодуй; изток – УПИ ХІІІ-8780;
юг – УПИ ХІІ-8779, и запад – УПИ ХІV-8364,
съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен
със Заповед № 399 от 26.02.2015 г. на кмета на
община Казанлък, и кадастрален план, одобрен
със Заповед № 241 от 1.11.1989 г.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ8779 „За ОДО“ с обща площ 1806 кв. м в кв. 38
по плана на гр. Казанлък, намиращ се в Промишлена зона, ул. Никола Петков 104, при
граници: север – УПИ ХІV-8364; УПИ ХІ-8778;
изток – УПИ ХІІІ-8780; юг – УПИ І-7879, и запад – бул. Н. Петков, съгласно действащ ПУП
на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 399 от
26.02.2015 г. на кмета на община Казанлък, и
кадастрален план, одобрен със Заповед № 241
от 1.11.1989 г.
3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-8863
„За ПСД“ с обща площ 835 кв. м в кв. 658 по
плана на гр. Казанлък, намиращ се в Промишлена зона, ул. Изг рев 53, при г раници:
север – УПИ ХV и улица (о.т. 7066-7067); североизток – улица (о.т. 7067-7068); югоизток
– УПИ ІІІ-8862, юг – УПИ Х-8869, и запад – улица (о.т. 9558-9557), съгласно действащ ПУП на
гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 399 от
26.02.2015 г. на кмета на община Казанлък, и
кадастрален план, одобрен със Заповед № 241
от 1.11.1989 г.
4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-8869
„За ПСД“ с обща площ 893 кв. м в кв. 658 по плана на гр. Казанлък, намиращ се в Промишлена
зона, ул. Изгрев 55, при граници: север – УПИ ІІ8863; изток – УПИ ІІІ-8863; юг – УПИ ІХ-8868,
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и запад – улица (о.т. 9558-9557-9556), съгласно
действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № 399 от 26.02.2015 г. на кмета на община Казанлък, и кадастрален план, одобрен
със Заповед № 241 от 1.11.1989 г.
5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-8868
„За ПСД“ с обща площ 852 кв. м в кв. 658 по
плана на гр. Казанлък, намиращ се в Промишлена зона, ул. Изг рев 57, при г раници:
с ев е р – У П И Х- 8 8 6; и з т ок – У П И І І І- 8 8 62;
юг – УПИ VІІІ-8867, и запад – улица (о.т. 95579556-9555), съгласно действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 399 от 26.02.2015 г.
на кмета на община Казанлък, и кадастрален
план, одобрен със Заповед № 241 от 1.11.1989 г.
6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ8862 „За ПСД“ с о бща п лощ 10 98 к в. м в
кв. 658 по плана на гр. Казанлък, намиращ
се в Промишлена зона, ул. Изгрев 61, ведно с
едноетажна сграда със застроена площ (ЗП)
60 0 к в. м, масивна конст ру к ц и я, пост роена
в груб строеж през 1985 г. (удостоверение за
степен на завършеност № 557/2007 г.), при граници: североизток, изток – улица (о.т. 7067-70687069-7074); юг – УПИ V-7877 и УПИ VІІІ-8867;
запад – УПИ ІХ-8868, Х-8869, съгласно действащ
ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 399
от 26.02.2015 г. на кмета на община Казанлък,
и кадастрален план, одобрен със Заповед № 241
от 1.11.1989 г.
За председател:
Др. Петков
6987
РЕШЕНИЕ № 1427
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1
и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация –
публичен търг с явно наддаване, на общински
нежилищни имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот (У ПИ) ХІ9112 „За ОДО“ с обща площ 595 кв. м в кв. 372
по плана на гр. Казанлък при граници: север – УПИ Х „За ЖС“; изток – улица; юг – тупик, и запад – УПИ ХІІ-9111 „За ОДО“, съгласно
действащ П У П на г р. Казанлък, одобрен с
Решение № 777 от 30.10.2013 г. на ОбС – Казанлък, и кадастрален план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-710 от 2000 г.
2. Реално обособена част от сграда, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ
с обща площ на урегулирания поземлен имот
2464 кв. м, в кв. 26 по плана на с. Копринка,
община Казанлък, представляваща обект с предназначение „Салон за красота“, със застроена
площ 70 кв. м и съответните идеални части от
общи части на сградата, разположен на първи
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етаж (кота – 2,60), вход от север. Обектът се
състои от работна зала, два склада и санитарен
възел, при граници на обекта: изток – сграда
„Читалище“, юг – дял 3 (склад); горе – дял 1
(Клуб на пенсионера), и граници на урегулирания поземлен имот: север и юг – улици; изток
и запад – площадни пространства; за сграда:
север, юг и запад – УПИ VІІІ; изток – сграда
„Читалище“, съгласно действащ ПУП и кадастрален план на с. Копринка, одобрени със
Заповед № 592 от 1979 г.
За председател:
Др. Петков
6988
РЕШЕНИЕ № 1429
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета
с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение
№ 537 от 26.10.2006 г. за откриване на процедура
за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
„Дърводелска работилница с. Ръжена“, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II-147
в кв. 27 по плана на с. Ръжена, с площ 1004 кв. м
ведно с построените в него: едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ
78 кв. м, двуетажна масивна сграда – складове, със застроена площ 97 кв. м, едноетажна
масивна сграда – гараж, със застроена площ
18 кв. м, навес, със застроена площ 200 кв. м
и гатер – навес със застроена площ 74 кв. м
при граници на имота: север – УПИ I-378; изток – улица; юг – УПИ III-146 и УПИ VI-147;
запад – улица и УПИ VII-147, съгласно ПР на
с. Ръжена, одобрен с Решение № 194 от 2005 г.
на ОбС – Казанлък, и кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-65 от 2002 г., при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 13 255 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба
по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4 . По л у ч а в а н е н а т р ъ ж н а д о к у м е н т а ция – стая 17 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG
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07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:
44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 21 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът ще се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
За председател:
Др. Петков
6989

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 1187
от 9 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на В и К мрежата в агломерация Кюстендил

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

във връзка с подготовката на инвестиционен
проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно,
Жиленци и Слокощица, към договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C021
от 1.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“.
Председател:
И. Андонов
7000

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 972
от 21 август 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на
трасе на напорен тръбопровод от водохващане
с утайник и рибен проход до сграда на МВЕЦ
„Соколна“ в поземлен имот № 074001 в землището
на с. Скобелево, община Павел баня. Трасето на
напорния тръбопровод започва от водохващане
с утайник, разположено в поземлен имот 067001
в землището на с. Горно Сахране, продължава
на юг през поземлен имот и достига до ПИ
001003 в землището на с. Скобелево; продължава на югоизток и достига до поземлен имот
000441 и през него до имот 074001 – собственост
на „Фору м“ – ЕООД, където е разположена
сграда на МВЕЦ „Соколна“. Дължина на трасето – 1557 л. м. Сервитутът на напорния тръбопровод е по 3 м от двете страни на тръбопровода.
Площ на сервит у та – 9342 к в. м. Напорни ят
тръбопровод е с ∅ 120. Прооектът се намира в
Община Павел баня, ул. Освобождение 15, ет. 2,
стая № 9, и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Павел баня пред Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Хр. Петрова
7048

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 342
от 17 септември 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМ А , ч л. 64, а л. 2 , ч л. 112 , а л. 2 , т. 10,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, чл. 67, ал. 2 ЗЕ, предвид
изложените в предложение с вх. № 15ХІ-364 от
25.08.2015 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява план-схема за обект: „Разпределителен топлопровод от бул. Васил Априлов до
ул. Славянска, пресечка с ул. Волтер, в обхвата
на ПУП – ПРЗ на: кв. Триъгълника, Централна
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градска част, Трета градска част и кв. Каменица,
гр. Пловдив“. ПУП –  план-схемата се намира в
сградата на Община Пловдив, пл. Централен 1,
стая 7а, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да подадат жалби
чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
И. Николов
7041

ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 836
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ракитово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20 kV от нов стълб на улица Крали
Марко до нов стълб в ПИ 62004.10.52 по КК на
гр. Ракитово, община Ракитово.
Решението може да се обжалва чрез Община
Ракитово пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
В. Хаджимосков
7044

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 654
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № IV, взето с протокол № 11 от 7.08.2015 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
на захранващ кабел НН от съществуващ стълб
ВМНН № 9/3, извод „С“ от Т.П.-2, с. Кочево,
до обект „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ 018012, м. Асмата,
землище на с. Кочево, община Садово, извън
урбанизираната територия на землището на
с. Кочево, община Са дово – собственост на
Пенка Иванова Маринова, през общински имот
000.378 с НТП – полски път, публична общинска
собственост, нанесено на проекта с червен цвят
и определено с координати на чупките.
2. Решението може да бъде обжалвано от
заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ
п р ед А д м и н ис т рат и вн и я с ъ д – П ловд и в, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до Административния
съд – Пловдив, по реда на АПК.
Председател:
Г. Буков
7047

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2146
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 3 и § 124 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява представения проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на КТЛ
„Самоков – Боровец – Бели Искър“, ядро „Бели
Искър“, включващ ПИ 03441.3.231, ПИ 03441.3.244
и ПИ 03441.245 в местността Фурните и ПИ
03441.3.612 в местността Пашаница, землище
на с. Бели Искър, община Самоков.
2. Одобрява представения ПУП – ПРЗ (план
за регyлация и застрояване) на ПИ № 03441.3.231,
ПИ № 03441.3.244 и ПИ № 03441.245 в местността
Фурните в землището на с. Бели Искър, община
Самоков.
Председател:
С. Стойчева
7070

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1324
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 94-З-1232
от 4.08.2015 г. до Община Свищов от „Биляна“ – ООД, със седалище и адрес на управление:
с. Б. Сливово, община Свищов, във връзка с Решение № 1103 от заседание на Общинския съвет,
проведено на 26.02.2015 г., прот. № 63, с мотивирано предписание за ПУП – ПП на техническата
инфраструктура и Решение № 2 от протокол № 8
от 23.09.2015 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) при Община
Свищов във връзка с предложение с вх. № 2992
от 23.09.2015 г. от вр.и.д. кмет на община Свищов
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 kV от ПИ 000159,
м. Кривулка, до ЖР стълб № 120 в ПИ 072001 по
КВС на землището на с. Б. Сливово, през ПИ
000160, ПИ 000232 и ПИ 058044 – селскостопански, горски, ведомствен път на община Свищов,
ПИ 000166 – пасище на община Свищов, и ПИ
072001 – нива на НЧ „Възраждане“, съгласно
регистър на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши
при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник” чрез Община Свищов.
Председател:
Св. Георгиева
7096
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСК А ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-13
от 21 октомври 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), решение по т.
1 от протокол № 4 от 30.07.2015 г. на областния
експертен съвет по устройство на територията;
Заповед № ЗУТ-3 от 31.03.2015 г. на областния
управител на Софийска област за разрешаване
изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за трасе
на оптична кабелна линия „18-19“; задание за
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП),
за трасе на оптична кабелна линия „18-19“;
Решение № КЗЗ-12 от 11.06.2015 г. на комисията за земеделските земи за утвърждаване на
трасе за проектиране на обекти в земеделски
земи; здравно заключение с изх. № 32-21-105 от
20.04.2015 г. от РЗИ – Софийска област; положително становище от кмета на община Мирково
за разрешаване изработването на ПУП – ПП;
становище с изх. № ОВОС-1151 от 19.08.2011 г.
на Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № 33-НН-1233 от 20.11.2014 г.
на Минист ерст во т о на к ул т у рата; Решение
№ ИАГ-10395 от 20.03.2015 г. за предварително
съгласуване за учредяване на сервитут върху
поземлени имоти в горски територии – частна
държавна собственост; съгласувателно писмо
с изх. № 26.00-148-/3 от 3.09.2011 г. от Община Горна Малина; разрешително за ползване
на повърхностен воден обект № 02770001 от
21.11.2011 г., издадено от Министерството на
околната среда и водите; разрешение за специално ползване на пътищата чрез прокарване и
ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № 219 от 6.04.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“; съгласувателно писмо с изх. № 1404 от 2.08.2011 г. на
„Елаците мед“ – АД, за безвъзмездно учредяване
право на прокарване; заповед с изх. № 263 от
18.10.2011 г. на кмета на община Горна Малина
за разрешаване ползването на общински път; съгласувателно писмо с изх. № 3223 от 12.10.2009 г.
на „Мобилтел“ – ЕАД, София; съгласувателно
писмо с изх. № ТО-298 от 3.11.2009 г. на „В и
К“ – ЕООД – София; съгласувателно писмо с
изх. № 300-4740 от 19.10.2009 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; приемно-предавателен
протокол от 11.07.2014 г. за предоставени данни
от МЗХ; констативен протокол от 17.07.2015 г. на
Община Горна Малина за липса на постъпили
възражения срещу обявения ПУП – ПП, в ДВ,
бр. 44 от 16.06.2015 г.; писмо с изх. № 04-00-6762
от 15.07.2015 г. от РИОСВ – София; договор № 26
от 17.07.2015 г. за учредяване на безвъзмездно
право на преминаване и право на прокарване
на отклонения от мрежи и съоръжения през
имот № 000829, м. Куков връх в землището на
с. Мирково, Община Мирково, подписан между
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„Елаците мед“ – АД, и Министерството на отбраната; договор № 27 от 17.07.2015 г. за учредяване на безвъзмездно право на преминаване и
право на прокарване на отклонения от мрежи и
съоръжения през имот № 077013, м. Плачковица
в землището на с. Долно Камарци, община Горна
Малина, подписан между „Елаците мед“ – АД,
и Министерството на отбраната; становище от
кмета на община Мирково за липса на постъпили
възражения срещу обявения ПУП – ПП; писмо
с вх. № 08.00-44 от 30.07.2015 г. от Изпълнителната агенция по горите; Заповед № РД-49-383
от 25.09.2015 г. на министъра на земеделието
и храните; съгласувателно писмо с изх. № ТО1028 от 7.08.2015 г. на „В и К“ – ЕООД, София;
съгласувателно писмо с рег. № 92-00-798 от
4.08.2015 г. на „БТК“ – ЕАД, и заявление с вх.
№ 30.00-263 от 10.07.2015 г. от Министерството
на отбраната одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план, за трасе на оптична
кабелна линия „18-19“ в следния обхват:
1. На територията на община Горна Малина:
– землището на с. Макоцево – ПИ № 000337,
000339, 000356;
– землището на с. Байлово – ПИ № 000018,
000502, 000603, 000503, 000516;
– землището на с. Долно Камарци – ПИ
№ 000160, 000259, 000595, 000453, 000561, 000562,
000565, 000579, 077003, 077002, 077013, 000537;
– землището на с. Стъргел – ПИ № 000267,
000185, 000035, 000064, 000175.
2. На територията на община Мирково:
– землището на с. Буново – ПИ № 000853,
000932, 160001, 340001, 339008, 000936, 000036,
000012, 300002, 306001, 307001, 314005, 010086,
315001, 000048, 000035, 000147;
– землището на с. Мирково – ПИ № 000829.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред А дминистративния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез областния управител на Софийска област.
Областен управител:
Р. Иванова
7122

ОБЩИНА Х АДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 871
от 12 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хад ж идимово, одобрява подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Сградно отклонение за външно ел. захранване
на стопанска постройка“ в ПИ с планоснимачен
номер 585 от квартал 3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград.
Председател:
М. Имамов
7001
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44. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Линда“, разположена
на територията на Столична община, област
София-град, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4609750

8503120

2.

4609580

8503320

3.

4609280

8503460

4.

4609060

8503870

5.

4608780

8503950

6.

4608740

8503920

7.

4609010

8503250

8.
4609350
8502970
7066
45. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Пет гласец“,
разположена в землищата на с. Костелево, община Враца, и с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4699877

8532919

2.

4699884

8534983

3.

4698597

8534993

4.

4698420

8534247

5.

4697955

8534248

6.

4697968

8533615

7.

4699069

8533577

8.
4699138
8533089
7067
30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава, че е
издал Заповед № РС-97 от 13.10.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РзС-26 от
4.08.2014 г., издадено от министъра на инвестиционното проектиране на Община Силистра, със
забележка: за строеж „Изграждане на районна
ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Силистра“, обект 01:
„Тласкател от ПС Айдемир, довеждащ колектор
до РПСОВ – Силистра, Районна пречиствателна
станция за отпадъчни води – Силистра, и заустващ
колектор“ – изграждане на подобект „Газово сто-

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

панство“ на площадката на РПСОВ – Силистра,
в ПИ с идентификатор 00895.116.519 по КК на
с. Айдемир, община Силистра. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
7069
4 6 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вски“ – София, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Kомуникационна и компют ърна техника, нау чна
спец и а л но с т „ А в т ом ат и зи ра н и с ис т ем и з а
обработка на информация и управление“ по
учебни дисциплини „Мениджмънт на ресурсите на КИС“, „Организация и управление на
КИС в ОТФ“, „КИВ в ОТФ“, „Симулационно
моделиране на КИС“ – един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия.
Изискванията към кандидатите за участие в
конку рса са определени със заповед № ОХ740/20.10.2015 г. на министъра на отбраната на
Република България, публикувана на сайта на
академията. Документи и справки – в София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26512, 92-26-576.
7065
72. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание
решение на АС от 6.10.2015 г. обявява конкурси
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление
7.2. „Стоматология“ за: професор – един по научната специалност „Ортопедична стоматология“
за нуждите на катедра „Ортодонтия“; главни
асистенти по: научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра
„Обществено дентално здраве“ – един; научната
специалност „Терапевтична стоматология“ за
нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“ за преподаването по „Орална патология“
и „Дентална к линична алергология“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до
12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
7021
4. – Медицинският у ниверситет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
професор в област на висше образование 7.
Зд ра веопазва не и спор т по п рофесиона л но
направление 7.1. Медицина и нау чна специалност „Молекулярна биология“ за нуж дите
на Катедрата по акушерство и гинекология на
база Лаборатория по клинична генетика към
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая 113, тел. 02/9172 376.
7011
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5. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата
по вътрешни болести на база К линика по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата
по вътрешни болести, г-жа Иванка Димитрова,
тел. 02/9230 227.
7012
6. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Имунология“ за нуждите на Катедрата по клинична
лаборатория и клинична имунология на база
К линика по клинична имунология с банка за
стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата
по клинична лаборатория и клинична имунология, нов лабораторен блок, ет. 1, стая 33, тел.
02/9230 923 и 02/9230 922.
7013
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 4.4. Науки за земята,
специалност „Инженерна геология“ за нуждите
на секция „Геотехника на околната среда“; главен асистент по професионално направление 4.4.
Науки за земята, специалност „Палеонтология
и стратиграфия“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават заявления и документи в канцеларията
на Геологическия институт при БАН, София,
ул. А кад. Г. Бончев, бл. 24, ста я № 205, за
справки: тел. 02 979 2288.
6948
81. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: доцент в професиона лно направление 4.2. Х имическ и нау к и,
научна специалност 01.05.16 Химична кинетика
и катализ за нуждите на лаборатория „Нови
каталитични материали и наноразмерни катализатори“ по тематично направление „Формиране и свойства на повърхността на нанесени
метални/металоксидни каталитични материали“; доцент в професионално направление
4.2. Х ими ческ и нау к и, нау чна специа лност
01.05.18 Химия на твърдото тяло, за нуждите
на лаборатория „Молекулен катализ с център
по ЕПР спектроскопия“ по тематично направление „Методологи я и приложение на ЕПР
спектроскопията“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, тел. 979-35-63.
7010
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14. – „МБАЛ Токуда Болница София“ – АД,
София, с решение на Научния съвет (протокол
№ 7 от 13.10.2015 г.) обявява следните конкурси в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1 Медицина, за: главен асистент по научната специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на К линиката по
чернодробна, жлъчна и панкреатична хирургия – един; доцент по научната специалност
„Вътрешни болести“ за нуждите на Отделението
по хемодиализа – един; професор по научната
специалност „Неврохирургия“ за нуждите на
Отделението по неврохирургия – един; всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров 51Б, за
справки – тел. 02/403 4228.
7014
69. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)„Проф. д-р Г. Павлов“, София,
обявява конкурс за докторантура редовна форма
на обучение в област на висшето образование
6. А грарни нау к и и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и
човека“ при научна секция „Паразитология“
към НДНИВМИ – един. Конкурсът е със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурса се подават
в деловодството на НДНИВМИ, бул. Пенчо
Славейков 15. За справки – тел. 02 952 12 77, и
на страницата на института: www.vetinst-bg.com.
7055
63. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за район
„Красно село“, Столична община, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
7022
64. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата
на с. Маринка и с. Извор, община Бургас, които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възра жени я по
тях пред Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас.
7023
57. – Община Велико Търново на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през септември
и октомври 2015 г. е извършила продажба на
общински нежилищни имоти със стопанско
предназначение, представляващи:
1. Незастроен УПИ VI – „за обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на с. Пчелище, с
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площ 1500 кв. м, собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Ралев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление област
София (столица), Столична община, гр. София,
бул. Т. А лександров 137, ет. 4, офис 10, вписано
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 126620874, представлявано от управителя Илиян Николаев Ралев, за
7140 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 1428 лв. Общата сума по договора възлиза на 8568 лв., изплатена изцяло от купувача.
2. У ПИ V III – „за обществено обсл у ж ване“, от кв. 45 по плана на с. Пчелище, с площ
2362 кв. м, с построена в него сграда (навес) със
ЗП 53,20 кв. м, собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Ралев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление област
София (столица), Столична община, гр. София,
бул. Т. А лександров 137, ет. 4, офис 10, вписано
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 126620874, представлявано от управителя Илиян Николаев Ралев, за
8600 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 1720 лв. Общата сума по договора възлиза
на 10 320 лв., изплатена изцяло от купувача.
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
10447.517.177 по КККР на гр. Велико Търново
с площ 11 675 кв. м заедно с построените в него
сграда с идентификатор 10447.517.177.1, сграда
с идентификатор 10447.517.177.2, сграда с идентификатор 10447.517.177.3, сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и сграда с идентификатор
10447.517.177.5, собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма „А лекс О’К“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Емилиян Станев 6, вписано с търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията, с
ЕИК 104600641, представлявано от управителя и
едноличен собственик на капитала А лександър
Бенев Нанков, за 736 091 лв., върху която сума
е начислен ДДС в размер 65 188,80 лв. Общата
цена по договора е в размер 801 279,80 лв. на
разсрочено плащане с начална вноска в размер
286 016,10 лв., а остатъкът – платим на 24 равни
вноски, в срок до 2.10.2017 г.
4. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
10447.502.310 по КККР на гр. Велико Търново,
за който имот е отреден УПИ ХХХI-3873 – „за
производствено-складова и общественообслужваща дейност“, от стр. кв. 16-А по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново, заедно с построените в този
имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1,
10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502.310.5
по КККР на гр. Велико Търново, собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез
п убличен т ърг с явно наддаване на дру жество с ограничена отговорност с фирма „Био
ВИС“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ген. Сава Муткуров 2,
ет. 3, ап. 9, вписано в търговския регистър, воден
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от Агенцията по вписванията, с ЕИК 202139239,
представлявано от управителя Георги Йорданов
Георгиев, за 620 380 лв., върху която сума е
начислен ДДС в размер 87 449,60 лв. Общата
цена по договора е в размер 707 829,60 лв. на
разсрочено плащане с начална вноска в размер
273 563,60 лв., а остатъкът – платим на 24 равни
вноски, в срок до 9.10.2017 г.
7057
58. – Община Велико Търново, на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през юни и юли 2015 г. е
извършила продажба на общински нежилищини
имоти, представляващи: 1. обособен обект от
сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор
10447.503.1, с административен адрес Велико
Търново, ул. България 35, със стопанско предназначение, п редставл яващ: магазин (бивш
шах к л уб), с идентификатор 10447.503.1.6.28
съгласно КККР на гр. Велико Търново, заедно
с 3,25 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху ПИ с идентификатор
10447.503.1 съобразно застроената площ върху
ПИ, собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на Иван Цанев Витанов с постоянен адрес Велико Търново, бул. България 35, за 93 250 лв. на
разсрочено плащане, с начална вноска в размер
27 975 лв., а остатъкът – платим на 2 равни
вноски в срок до 15.06.2016 г.; 2. фризьорски
салон – реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ II от кв. 90 по плана
на с. Самоводене, заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите
части на сградата и право на сроеж съобразно
застроената площ върху урегулирания поземлен
имот – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на Галя Димитрова Кукумеева, с постоянен
адрес с. Самоводене, община Велико Търново,
ул. Христо Ботев 8, за 10 515 лв., изплатена
изцяло от купувача.
7036
89. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация
∅ 200 към обект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците, регион
Благоевград, обслужваща общини Благоевград,
Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ по
КВС на землищата на с. Бучино и с. Българчево, община Благоевград. 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 проекта до общинската
администрация Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
7007
16. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен
план), за елементите на техническата инфрас т ру к т у ра извън г ра н и ц и т е на нас е лен и т е
места – трасе и сервитут на „Оптична кабелна
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мрежа за пренос на данни“ на територията на
община Етрополе, преминаващ през землищата
на гр. Етрополе, с. Лъга, с. Лопян и с. Брусен.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТС“ при ОбА – Етрополе,
ет. 1, стая № 102, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с материалите по преписката и да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7075
3. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
са изработени проекти на следните ПУП – ПП
(парцеларни планове), за линейни обекти на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за трасета на
следните строежи: 1. ПУП – ПП (парцеларен
план), за линеен обект на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за строеж: „Водопроводно
отк лонение за ПИ № 005001, м. Кемаловец,
землище с. Горна Брезница, община Кресна, за
„Животновъдна ферма за отглеждане на овце с
капацитет 1000 броя“ с обща дължина 319,82 м
и площ с ограничение в ползването 1,251 дка,
преминаващ през следните поземлени имоти:
ПИ № 000799 – полски път на Община Кресна,
с дължина 237,40 м и площ с ограничение в
ползването є 0,922 дка; ПИ № 005002 – пасище,
мера, общинска собственост, с дължина 8,11 м
и площ с ограничения в ползването є 0,033 дка;
ПИ № 0 050 05 – пасища с х расти, общинска
собственост, с дължина 74,31 м и площ с ограничение в ползването є 0,296 дка; ПУП – ПП, е
изработен от правоспособно лице инж. Димитър
Рошков – ППП рег. № 05604 на КИИП – София;
2. П У П – ПП (парцеларен план), за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на урбанизираната територия), за
ст роеж: „Ел. за х ранване“ за ПИ № 0 050 01,
м. Кемаловец, землище с. Горна Брезница, с
обща дължина 18,581 м и площ с ограничения в
ползването є 0,079 дка, преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ № 000788 – полски
пътища на Община Кресна, с дължина 8,23 м и
площ с ограничение в ползването є 0,0279 дка,
ПИ № 009005 – храсти, с дължина 10,35 м и
площ с ограничения в ползването 0,052 дка; 3.
ПУП – ПП (парцеларен план), за линеен обект на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за строеж: „Транспортен достъп“ за ПИ № 005001, м. Кемаловец,
землище с. Горна Брезница, с обща площ за
ползване 0,500 дка, преминаващ през следните
поземлени имоти: ПИ № 000788 – полски пътища на Община Кресна, с площ на ползването є
0,024 дка; ПИ № 005001, отреждащ се от нива
за „Животновъдна ферма за отглеждане на овце
с капацитет 1000 броя“, собственост на Георги
Костадинов Дивилски, с площ за ползване за
транспортен достъп 0,384 дка и сервитути на
транспортния достъп за ПИ № 005001 с площ
с ограничение в ползването за следните имо-
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ти: имот № 000788 – полски пътища – общинска собственост, с ограничение в ползването
0,058 дка; имот № 0 050 01 – „За овцеферма“,
собственост на Георги Костадинов Дивилски, с
площ с ограничение в ползването 0,415 дка; имот
№ 005002 – пасища, мери, собственост на Община Кресна, с площ с ограничение на ползването
0,023 дка и имот № 009005 – храсти, собственост
на Община Кресна, с площ с ограничение на
ползването 0,004 дка. 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 проектите за подробни
устройствени планове.
7005
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 108, ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за
изменение на ПУП – устройствени план-схеми
за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване
на триетажна жилищна сграда със специализиран в УПИ ХIV-406, кв. 26 по плана на С.О.
Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.510 по
КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имоти
ПИ 11538.504.596 и 611 по кадастралната карта
на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас“.
Трасето за полагане на кабели НН започва от
БКТП „Инцараки 4“ в ПИ 11538.2.96, преминава
парез ПИ 11538.504.611 и 11538.504.596 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване: за второстепенни
улици, и достига до ново електромерно табло
пред У ПИ ХI V-406, кв. 26, с идентификатор
11538.504.510 по КК на С.О. Инцараки, землище
гр. Свети Влас. Проектната дължина на трасето
е около 258 м, които са изцяло в урбанизирана
територия, и се създава сервитут с ширина 0,60 м
от едната страна и 1,50 м от другата страна на
трасето, с обща площ 533 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в
стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. 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.
7008
8. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – ПР – изменение на улична регулация на ул. Св. св. Кирил
и Методий в частта от о.т. 177 до пресичането с
ул. Рила по плана на гр. Разлог, община Разлог,
и обособяване на нова улична регулация от о.т.
177 до о.т. 179а, между кв. 5, 6, 14 и 15 по плана
на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306
на Община Разлог. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7004
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34 . – Об щ и н а С а н д а н с к и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод
за минерална вода от шахта в кв. 40, УПИ X,
гр. Сандански, до ПИ 65334.226.497 в местността
Реката, землище на гр. Сандански, област Благоевград. Трасето на водопровода започва от шахта
в кв. 40, УПИ X, гр. Сандански, и преминава
през имоти – общинска собственост, в регулация
на гр. Сандански и ПИ 65334.102.151 – местен
път, в местността Реката, землище гр. Сандански. Проектът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405. 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.
7049
5. – Община Хад ж идимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод
и канализация до поземлен имот, съставляващ
имот с планоснимачен номер 29085, намиращ се
в местността Сандалица в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация гр. Хаджидимово, стая № 301.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по представения проект до общинската администрация гр. Хаджидимово.
7006

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по
жалба на Тинка Апостолова Айкова с адрес:
Благоевград, ул. Климент Охридски 43, против
Решение № 316 по протокол № 7 от заседание на
Общинския съвет – Благоевград, проведено на
26.06.2015 г., с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв. Бялата висота – част
2-ра, местност Мандаджи баир, Благоевград,
със съставните му части: проект за регулация,
проект за застрояване, проекти за В и К и ел.
захранване, с искане за отмяна на решението
като неправилно и незаконосъобразно – в частта
му относно поземлени имоти с идентификатори
04279.621.46 и 04279.621.47, е образувано адм. дело
№ 684/2015 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.12.2015 г. в 10 ч., зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена, адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
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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 се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
7113
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от „Ван турс“ – ЕООД, с адрес на управление София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон,
бл. 20, вх. Д, ет. 7, ап. 85, с управител Тодор
Александров Павлов, Диана Янева Костадинова
от гр. Приморско, ул. Зора 2, и Иван Василев
Стоянов от гр. Царево, ул. Христо Смирненски
8, на Решение № 649 от 13.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Царево, с което се одобрява на
основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 62а, ал. 4 ЗУТ представеният проект
за ПУП – ПРЗ относно УПИ І – „за озеленяване“,
кв. 77 (кв. Зона север) по ПУП на гр. Царево,
община Царево, област Бургас, по силата на
който от кв. 77 (кв. Зона север) се обособяват
нови УПИ І-345 – „за озеленяване, геозащита и
благоустройство“, УПИ ІV-345 – „за жилищно
строителство“, УПИ V-345 – „за жилищно строителство“, УПИ VІ-345 – „за жилищно строителство“, УПИ VІІ-345 – „за ресторант“, променя се
местоположението на УПИ ІІ – „за ТП“, и УПИ
ІІІ – „за ТП“, всички в кв. 77, и се образува нов
УПИ ХІІ – „за озеленяване“, в кв. 9, като се
изменя уличната регулация от о.т. 214 „а“ през
нова о.т. 215 „а“, като измененията не засягат
УПИ І – „за озеленяване“, кв. 9. По оспорването
е образувано административно дело № 740/2015 г.,
което е насрочено за 8.12.2015 г. от 11,15 ч.
7085
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване по протест
на Районна прокуратура Средец против чл. 64,
ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред в община Средец, приета
с Решение № 423 от 23.05.2013 г., изменена и
допълнена с Решение № 484 от 28.08.2015 г., в
която е предвидено въз основа на актовете за
установяване на административните нарушения,
съставени от упълномощените органи и лицата,
кметът на община Средец или упълномощено
от него длъжностно лице да издава наказателни
постановления. По оспорването е образувано
адм. дело № 1941/2015 г., което е насрочено за
17.12.2015 г. в 10,20 ч.
6990
Административният съд – Добрич, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК е постъпил протест на прокурор
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от Окръжна прокуратура гр. Добрич на основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 АПК
срещу Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото имущество, поддържането и опазването
на общинската собственост и околната среда,
приета с Решение № 3-22 на Общинския съвет – с. Генерал Тошево, взето с протокол № 3 от
30.03.2005 г., и променена с Решение № 5-12 от
30.06.2005 г. и Решение № 11-29 от 20.12.2005 г.;
Решение № 11-25 от 28.11.2006 г.; Решение № 1-22
от 8.02.2007 г.; Решение № 12-4 от 30.10.2008 г.,
в частта на чл. 31, ал. 1: „Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
от упълномощено от него длъжностно лице.“ По
протеста е образувано адм. дело № 601/2015 г.
по описа на A дминистративния съд – Добрич,
насрочено за 24.11.2015 г. от 10 ч.
6995
А дминистративният съд – Кърджали, съобщава, че по жалба на Вълко Иванов Вълков от Кърджали, ул. Васил Левски 6, е образу ва но а д м.д. № 132/2015 г. по оп иса на
съда. Предмет на делото е Решение № 169 от
25.06.2015 г. по протокол № 6 от 25.06.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, с което
е одобрен ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на
територията на централната градска част на
гр. Кърджали, определена от бул. България,
бул. Трак и я, бул. Беломорск и и ул. Булаир,
в частта му, касаеща предвиденото свързано
застрояване между УПИ III-2632 и съседния
УПИ IV-57, кв. 171 по ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на централната градска
част на гр. Кърджали. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок считано от деня на
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като подадат писмено заявление със
съдържанието и приложени ята, посочени в
чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
7040
А д м и н ис т р а т и вн и я т с ъд – Мон т а н а , н а
основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 491/2015 г. по п ро т ес т на п рок у рор п ри
Районна прокуратура Монтана срещу чл. 16,
ал. 2 и 3, както и чл. 32, ал. 2 от Наредба № 1
за осигуряване и поддържане на обществения
ред, сигурност и чистотата на територията на
община Бойчиновци, приета с Решение № 104 от
31.10.2008 г., доп. с Решение № 353 от 24.04.2014 г.
и с Решение № 470 от 25.03.2015 г. на ОбС – гр.
Бойчиновци. Конституирани страни по делото
са: протестираща страна – прокурор при Районна прокуратура Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура Монтана. А дминистративно дело
№ 491/2015 г. е насрочено за 11.12.2015 г. от 10 ч.
7074
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 493/2015 г.
по протест на прокурор при Районна проку-
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ратура – Монтана, срещу чл. 13, т. 2, както и
чл. 38 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и чистота на територията на община Георги Дамяново, приета с
Решение № 150 от 18.12.2008 г., на Общинския
съвет – с. Георги Дам яново. Констит у ирани
ст рани по дело т о са: оспорващ – п рок у рор
при Районна проку рату ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура Монтана. А дминистративно дело
№ 493/2015 г. е насрочено за 11.12.2015 г. от
10,15 ч.
6994
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „Би Пи Ел – Глобал Инвестмънтс груп“ – ЕООД, София, против Решение
№ 1145, взето с протокол № 63 от 28.07.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Септември, с което
се одобрява представеният ПУП – ПР (план за
регулация) за кв. 5 – УПИ І – държ., ІІ – държ.,
и ІІІ-1 в кв. 6 – УПИ І – жилищно строителство,
търговия и услуги, ІІ-3 – жилищно строителство;
кв. 7 – УПИ – „За пионерски лагер“, и улици
с осови точки 22-27, 27-26, 27-28-29-33а-33в по
плана на Варварски минерални бани, с който
се предвижда да се промени трасето на улици с
осови точки 22-27, 27-28-29-33а-33в по изградената
на място такава с нови осови точки 22а-10д-10г10в-10б-10а-33б. Заличава се улица с осови точки
27-26 и двата квартала 5 и 7 се обединяват в един
квартал 5 и се образуват нови УПИ ІІ – общ.,
ІІІ-1 – общ., IV – общ., и V – общ. В квартал 6
се образуват нови УПИ ІІ-3, ІІІ – общ., IV – озеленяване, съгласно представения проект за ПР.
По жалбата е образувано адм. дело № 732/2015 г.
по описа на АС – Пазарджик.   Заинтересуваните лица имат право да се конституират като
ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7114
Административният съд – Пловдив, ХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано административно дело № 2610 по описа на съда за 2015 г.
по протест на Районна прокуратура – Пловдив,
против Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Хисаря,
област Пловдив, приета с Решение № 8, протокол
№ 2 от 29.11.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Хисаря, в частта є относно чл. 4, ал. 2. Страните
по делото са: протестиращ – Районна прокуратура – Пловдив, и ответник – Общинският
съвет – гр. Хисаря. А дм. дело № 2610/2015 г.
е насрочено в открито съдебно заседание на
20.11.2015 г. от 10,30 ч.
7052
А дминистративни ят съд – Пловдив, Х V І
с ъс та в, на основа н ие ч л. 188 във вр ъ зка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано административно дело № 2631 по описа
на съда за 2015 г. по протест на Районна прокуратура – Пловдив, против Наредба № 1 за
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поддържане на обществени я ред, чистотата
и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията
на община Брезово, приета с Решение № 28
по протокол № 4/2003 г., изм. и доп. с Реш.
№ 51, пр. № 7/2012 г., изм. и доп. с Реш. № 176,
п р. № 15/2012 г. на Общ и нск и я с ъве т – г р.
Брезово, в част та є относно чл. 12, ал. 1 и
ал. 3, т. 1 и 3. Страните по делото са: протест и ращ – Районна п рок у рат у ра – П ловдив, и
ответник – Общинският съвет – гр. Брезово.
Адм. дело № 2631/2015 г. е насрочено в открито
съдебно заседание на 20.11.2015 г. от 10,30 ч.
7053
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
с ъ о бщ а в а , че е о б ра з у в а но а д м.д. № 2 611
по оп ис а за 2 015 г. на А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив, по протест на Районна прокуратура – гр. Пловдив, против Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община
Стамболийски, приета с Решение № 73, протокол № 10 от 11.09.2014 г., доп. с Решение № 22,
протокол № 3 от 19.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Стамболийски. Делото е със страни:
оспорващ – Районна прокуратура – гр. Пловдив,
и ответник – Общинският съвет – гр. Стамболийски, и е насрочено за 20.01.2016 г. от 9,30 ч.
7072
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 242/2015 г. по
описа на съда и по което предмет на оспорване
е Заповед № РД-29-921 от 4.09.2015 г. на кмета на
община Нова Загора, с която е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за застрояване за
УПИ VI, кв. 96 по ПУП (ПИ с идентификатор
51809.503.9038 по КККР) и за УПИ VII, кв. 96
по ПУП (ПИ с идентификатор 51809.503.9037 по
КККР) на гр. Нова Загора. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление до А дминистративния 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 трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер на чужденец и адреса,
за явен в съответната админист раци я, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последния, посочен в съответния регистър адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересованото лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуални я административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба.
7073
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Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 258/2015 г., което е насрочено за разглеждане
в открито с.з. на 1.12.2015 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 42
от Наредбата за обществения ред и ползването
на публичната собственост на територията на
община Нова Загора, приета от Общинския
съвет – гр. Нова Загора.
6993
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 182, ал. 1 и
чл. 179 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 184
във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. дело № 670/2015 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 15.12.2015 г. в
10 ч. и по което предмет на оспорване е Решение № 1367 по протокол № 49 от 25.06.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, с което
по т. 1 е прието да се извърши корекция, като
се измени бюджетът на Община Елин Пелин
за 2015 г. в частта на разчета за финансиране
на к а п и та лови т е разход и, к ат о се у вел и ч и
сумата в обект „Разширение (пристройка) на
ОДЗ „Детелина“, с. Нови хан, с 321 80 0 лв.
Конституирани страни в производството са:
жалбоподател – кметът на община Елин Пелин, и административен орган – Общинският
съвет – г р. Елин Пелин, ст рана – Софийска
окръжна прокуратура.
6996
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание ч л. 181 от А дминист рат ивно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Районна прокуратура – Казанлък, с която оспорва като нищожни
и незаконосъобразни разпоредбите на чл. 13,
ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 1 за реда за осигуряване на обществения ред в община Казанлък,
приета с Решение № 956 по протокол № 48 от
28.05.2014 на Общинския съвет – гр. Казанлък,
по което е образувано адм.д. № 414/2015 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено на 14.01.2016 г. от 15 ч.
7050
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 6, ал. 4 от
Наредба № 1 за поддържането, осигуряването и
опазването на обществения ред, естетичния вид на
населените места и общественото имущество на
територията на община Симеоновград, по който
е образувано адм. дело № 515/2015 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
16.12.2015 г. от 10,30 ч.
7112
Хасковският окръжен съд призовава А леко А леков Севдалинов като ответник по т. д.
№ 87/2015 г. по описа на съда с последен известен адрес Хасково, бул. Никола Радев 13А,
и неизвестен към настоящия момент адрес, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за връчване на
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искова молба и приложените към нея доказателства по предявен от „Банка ДСК“, София,
иск за 61 628,25 лв. Ако ответникът не се яви
в съда да получи преписите от исковата молба
и приложенията, ще му бъде назначен особен
представител на разноски на ищеца съгласно
разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6992
Бу ргаск ият районен съд, V І г ра ж данск и
с ъ с т а в, в п р ов едено т о н а 14.10.2 01 5 г. з ак ри т о ра зпор ед и т е л но з ас еда н ие по г р. д.
№ 8351/2014 г. по описа на БРС, докладвано
от съдия Р. Петкова, като разгледа подадената
молба от „Трансвагон“ – А Д, ЕИК 102205325,
със седалище и адрес на управление Бургас,
СПЗ, Разт оварна гара „Вла дим и р Па влов“,
представл явано от изпълнителни я директор
Васил Данев Василев, действащ чрез упълномощени я си процесуа лен представител адв.
Христина Тодорова, за обезсилване по реда
на чл. 560 и сл. ГПК на описаните в молбата
ценни книги – 3195 бр. поименни акции с право на глас с номинална стойност 31,950 лв. от
уставния капитал на дружеството – молител
„Трансвагон“ – А Д, които са собственост на
акционера „ЕП Комерс“ – ООД, ЕИК 102671846,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Сердика 2, вх. Б, ет. 2, и след като прецени
съобразно задължителните указания на ВКС,
дадени в определение № 438 от 29.07.2015 г. по
ч.т.д. № 1135/2015 г. по описа на ВКС, намира,
че молбата е допустима и отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК, поради което разпореди
да се насрочи делото за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.02.2016 г. от 14 ч., за
което да се призоват „Трансвагон“ – А Д, и „ЕП
Комерс“ – ООД. Отправя покана до „ЕП Комерс“ – ООД, ЕИК 102671846, като собственик
и държател на поименни акции от капитала на
„Трансвагон“ – АД, ЕИК 102205325, които акции
са обективирани, както следва: купюра № 325
с номинал 100 лв., 10 бр. акции от номер 1518
до 1527, емитирани на 14.07.1998 г., поименни,
учредителни с право на глас; купюра № 326 с
номинал от 100 лв., 10 броя акции от номер 1528
до 1537, емитирани на 14.07.1998 г., поименни,
учредителни с право на глас; купюра № 332 с
номинал 1000 лв., 100 броя акции от номер 1888
до 1987, емитирани на 14.07.1998 г., поименни,
учредителни с право на глас; купюра № 342 с
номинал 50 лв., 5 броя акции от номер 2496
до 2500, емитирани на 26.10.1999 г., поименни,
обикновени,с право на глас; купюра № 346 с
номинал 11 200 лв., 1120 броя акции от номер
3881 до 5000, емитирани на 26.10.1999 г., поименни, обикновени, с право на глас; купюра
№ 351, с номинал 19 500 лв., 1950 броя акции от
номер 8051 до 10 000, емитирани на 29.01.2001 г.,
поименни, обикновени, с право на глас, всички
акции на обща стойност 31 950 лв., които акции
са собственост на „ЕП Комерс“ – ООД, ЕИК
102671846, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Сердика 2, вх. Б, ет. 2. Да заяви
своите права върх у описаните ценни книги
най-късно до часа и датата на насроченото с
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настоящата заповед открито съдебно заседание
по молбата за обезсилването на посочените
акции, като го предупреждава, че ако не стори
това в посочения срок, акциите ще бъдат обезсилени. Нарежда на държателя и платеца да не
извършват никакви плащания на приносителите
на посочените купюри и ценни книги.
7016
Пловдивският районен съд, ІІІ брачен състав, призовава Мохамед Саид Сака, роден на
1.01.1979 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 15.12.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 7402/2015 г., заведено от Виктория Хубенова
Кехайова от Пловдив, за развод по чл. 49 СК.
Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
7038
Пловдивският районен съд, ІІІ брачен състав, призовава Димитриос Захариу, роден на
6.12.1979 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 15.12.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 6018/2015 г., заведено от Илиана Владиславова Трайкова от Пловдив, за развод по чл. 49
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
7039
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 117 състав, уведомява Пол Уилям Симкъс,
роден на 17.08.1964 г. в САЩ, че има качеството
на ответник по гр.д. № 21930/2015 г. по описа на
СРС, III ГО, 117 състав, образувано по предявен
от Емануела Антониева Тонева-Добрева иск с
правно основание чл. 127а СК за заместване на
липсващо съгласие на родител, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
III ГО, 117 състав, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
7101
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОП Д Н П И обя вя ва, че е обра зу ва но г р.д.
№ 864/2015 г. по описа на съда по постъпила
на 19.05.2015 г. искова молба на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
І. На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 ЗОПДНПИ:
1. Жилищна сграда със смесено предназначение с кадастрален идентификатор 57491.503.347.9,
с административен адрес гр. Поморие, п.к. 8200,
ул. Княз Борис І № 9, със застроена площ 207 кв. м,
брой етажи – 7, разположена в поземлен имот с
идентификатор 57491.503.347 с площ 506 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия
за ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с кадастрални идентификатори 57491.503.530;
57491. 5 0 3. 56 4; 57491. 5 0 3.459; 57491. 5 0 3. 3 4 8;
57491.503.346; 57491.503.478; 57491.503.352, в която
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се намират самостоятелни обекти със следните
кадастрални идентификатори: 57491.503.347.9.14;
57491.503.347.9.1; 57491.503.347.9.2; 57491.503.347.9.15;
57491.503.347.9.3; 57491.503.347.9.4; 57491.503.347.9.5;
57491.503.347.9.6; 57491.503.347.9.7; 57491.503.347.9.8;
57491.503.347.9.9; 57491.503.347.9.10; 57491.503.347.9.11;
57491.503.347.9.12 и 57491.503.347.9.13.
2. Самостоятелен обект в сграда, който е с кадастрален идентификатор 07079.608.311.8.24 – апартамент № 14 с площ 98 кв. м, състоящ се от две
спални, дневна с кухненски бокс, баня – WC,
килер и коридор, намиращ се на 5-и жилищен
терасовиден етаж от масивна сграда, построена
в поземлен имот с кадастрален идентификатор
07079.608.311 –  УПИ ІХ-1085, 1086, 1087, квартал
109 по ПУП на ЦГЧ на гр. Бургас, при граници:
североизток – външен зид, югоизток – външен
зид, югозапад – СОС с КИ 07079.608.311.8.25,
северозапа д – СОС с К И 07079.608.311.8.23,
под обек та – СОС с К И 07079.608.311.8.220
и 07079.608.311.8.19, над обекта – СОС с КИ
07079.608.311.8.27 и 07079.608.311.8.26, ведно с
3,8233 % (равняващи се на 8,66 кв. м) идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена.
3. Лек автомобил „Крайслер“, модел „300 Ц“,
рег. № А0866КН, рама № 2C3JA43R85H673127,
двигател – без номер, цвят – зелен металик,
дата на първоначална регистрация – 1.01.2005 г.
4. Лек автомобил „Понтияк“, модел „Г 6“,
рег. № А4944КТ, рама № 1G2ZH36N184293873,
двигател № 284293873, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 1.12.2008 г.
5. Лек автомобил „Мерцедес“, модел „150“,
рег. № А7915МВ, рама № WDD1690311J586450,
двигател № 26692030485057, цвят – тъмносин
металик, с дата на първоначална регистрация – 1.01.2008 г.
6. Лек автомобил „Крайслер“, модел „300“,
рег. № А8090МВ, рама № 2C3CA5CG3BH592139,
двигател № BH592139, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 3.01.2011 г.
7. Моторна лодка марка „Сий Ду“, модел
000867L00, с рег. № Пм-387, с фабричен/стр.
идентификационен № US-IEI20136K607, построена през 2007 г. в САЩ, с корпус от стъклопласт
с дължина 5,30 м, широчина 2,45 м, височина
на борда 1,20 м и газене от 0,40 м; бордови
(стационарен) двигател марка „Ротакс“ и с
фабричен номер M6569648, с мощност 215 к.с.
ІІ. На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 3 ЗОПДНПИ:
1. 129,50/510 и деа лни част и от поземлен
имот – урбанизирана територия с кадастрален
идентификатор 57491.503.347, с площ 506 кв. м
(УПИ ІІ-86 в кв. 39 по плана на гр. Поморие),
при съседи – имоти със следните кадастрални
идентификатори: 57491.503.530; 57491.503.459;
57491. 5 0 3. 3 4 8; 57491. 5 0 3. 3 4 6; 57491. 5 0 3.478;
57491.503.352.
2. 43/99 идеални части от самостоятелен обект
в сграда –  апартамент с кадастрален идентификатор 57491.503.347.7.1, с площ 99 кв. м, с адрес:
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гр. Поморие, п.к. 8200, ул. Княз Борис І № 9,
ет. 1, който се намира в сграда 7, разположена
в поземлен имот с идентификатор 57491.503.347,
ведно със съответните прилежащи части от общите части на сградата и съответния процент
от правото на строеж върху терена, при съседи:
на същия етаж – няма, под обекта – няма, над
обекта – имот с идентификатор 57491.503.347.7.2.
3. Самостоятелен обект в сграда – апартамент
с кадастрален идентификатор 57491.503.347.7.2, с
площ 120 кв. м, с адрес: гр. Поморие, п.к. 8200,
ул. Княз Борис І № 9, ет. 2, който се намира в
сграда 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.347, ведно със съответните
прилежащи части от общите части на сградата
и съответния процент от правото на строеж
върху терена, при съседи – имоти с кадастрални идентификатори, както следва: на същия
ета ж – н яма, под обекта –   57491.503.347.7.1,
над обекта – 57491.503.347.7.3.
4. Самостоятелен обект в сграда – апартамент
с кадастрален идентификатор 57491.503.347.7.3, с
площ 120 кв. м, с адрес: гр. Поморие, п.к. 8200,
ул. Княз Борис І № 9, ет. 3, който се намира в
сграда 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.347, ведно със съответните
прилежащи части от общите части на сградата
и съответния процент от правото на строеж
върху терена, при съседи – имоти с кадастрални идентификатори, както следва: на същия
етаж – няма, под обекта – 57491.503.347.7.2, над
обекта – 57491.503.347.7.4.
5. Самостоятелен обект в сграда – тавански
ск ладов ета ж с кадаст ра лен идентификатор
57491.503.347.7.4, с п лощ 85 к в. м, с а д рес:
гр. Поморие, п.к. 8200, ул. Княз Борис І № 9,
ет. 4, който се намира в сграда 7, разположена
в поземлен имот с идентификатор 57491.503.347,
ведно със съответните прилежащи части от
общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху терена, при
съседи – имоти с кадастрални идентификатори, както следва: на същия етаж – няма, под
обекта  – 57491.503.347.7.3, над обекта – няма.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.02.2016 г. от 13 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд по настоящото дело.
7077
Варненският окръжен съд, седми състав,
обявява, че е образувано производство по гр. д.
№ 1537 по описа за 2015 г. на ВОС, VII състав,
по предявени от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество искания за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество от проверяваното лице
Росен Стоянов Русев с постоянен адрес: Вар
на, ул. Цани Гинчев 10, ет. 5, ап. 15, на обща
стойност 251 658,30 лв., формирана като сбор
от следните парични суми:
1. Сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
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дялове в „Глобал Био Ресурс“ – ЕООД, ЕИК
201910689.
2. Сумата в размер 1667 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил марка „Рено“, модел 19 Шамад, рег. № В 4356 СМ, дата на първа регистрация – 11.02.1992 г., рама № VF1L53B0508158856,
двигател № F3NL740I099490.
3. Сумата в размер 30 018,24 лв., представляваща усвоени суми от кредити в проверявания
период до размера на погасителните вноски с
неустановен източник на средствата, преминали
по банкова сметка в левове № BG59 BPBI 7945
1083 4978 01, открита на 7.11.2003 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Росен Стоянов Русев.
4. Сумата в размер 1855 лв., представляваща
погасителните вноски с неустановен източник
на средствата, преминали по банкова сметка
в левове № BG 44 BPBI 7945 1060 3238 01 в
„Юробанк България“ – А Д, с титуляр Росен
Стоянов Русев.
5. Сумата в размер 32 448,51 лв., представляваща изтеглени суми от постъпили по сметката
суми от трети лица с неустановен източник
на средствата, преминали по банкова сметка
в левове № BG26 BPBI 7945 1460 3238 01 в
„Юробанк България“ – А Д, с титуляр Росен
Стоянов Русев.
6. С у мата в размер 6052,16 лв., представляваща погасителните вноски с неустановен
източник на средствата, преминали по банкова
сметка в левове № BG76 UNCR 9660 1051 1305
00, открита на 4.09.2003 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Росен Стоянов Русев.
7. С у мата в размер 8236,25 лв., представляваща погасителните вноски с неустановен
източник на средствата, преминали по банкова
сметка № BG53 UBBS 8002 1014 7579 17, открита на 18.07.2003 г. в „Обединена българска
банка“ – А Д, с титуляр Росен Стоянов Русев.
8. Сумата в размер 5130,13 лв., представляваща изтеглена сума от постъпила сума от трето
лице с неустановен източник на средствата,
преминала по срочен депозит в щатски долари
№ 10762910, открит на 30.09.2005 г. и закрит на
2.11.2005 г., в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Росен Стоянов Русев.
9. Сумата в размер 70 456,28 лв., представляваща изтеглени суми от постъпили суми от
трети лица с неустановен източник на средствата,
преминали по овърнайт депозит № BG50CBUN
9195 1000 1393 42, открит на 27.11.2007 г. и закрит на 12.12.2008 г., в „Първа инвестиционна
банка“ – А Д, с титуляр Росен Стоянов Русев.
10. Сумата в размер 37 898,01 лв., представляваща изтеглени суми от извършена вноска
по сметката със средства с неустановен източник, преминали по стандартен спестовен влог
№ BG29 CBUN 9195 4040 1177 80, открит на
19.06.2007 г. и закрит на 20.06.2007 г., в „Първа
инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Росен
Стоянов Русев.
11. Сумата в размер 4796,65 лв., представляваща изтеглени суми от извършена вноска
по сметката със средства с неустановен източник, преминали по стандартен спестовен влог
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№ BG28 CBUN 9195 4000 1179 08, открит на
20.06.2007 г. и закрит на 22.10.2007 г., в „Първа
инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Росен
Стоянов Русев.
12. Сумата в размер 52 870,07 лв., представляваща усвоени суми от кредит до размера на
извършените погасителни вноски с неустановен
източник на средствата, преминали по овърнайт
сметка № BG96 CBUN 9195 1040 1255 03, открита на 17.08.2007 г. и закрита на 31.01.2012 г., в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Росен Стоянов Русев.
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.02.2016 г.
от 10,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното имущество по реда на чл. 225 ГПК – до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
7078
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 251/2015 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София,
против Дамян Валериев Дамянов с постоянен
адрес: Видин, ул. Александър Стамболийски 55,
настоящ адрес: с. Флорентин, община Ново село,
област Видин, ул. Четвърта 3, и „КТР“ – ЕООД,
представлявано от управителя Дамян Валериев
Дамянов, със седалище и адрес на управление: Видин, ул. Баба Вида 9Б, с цена на иска
313 900,47 лв. и същото е насрочено за първо
открито заседание на 18.03.2016 г. от 9,30 ч.,
като се иска на основание чл. 74, ал. 1 и 2
ЗОПДНПИ отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Дамян Валериев Дамянов:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „КТР“ – ЕООД, ЕИК 105555057;
– сумата в размер 810 лв., преминала по
разп лащателна смет ка в левове № IBA N
BG 03I A BG749 610 0 0 4 878 0 0 , о т к ри т а в „И нтернешънъл Асет банк“ – А Д, с титуляр Дамян
Валериев Дамянов;
– су мата в размер 21 762,20 лв., представл яваща направени погаси телни вноск и по
ипотечен кредит, намалена с трансформираните парични средства по депозитните сметки,
преминала по разплащателна сметка в левове
IBA N BG46U NCR70 0 01510711289, о т к ри та в
„УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Дамян
Валериев Дамянов;
– сумата в размер 400 лв., внесени от трети
лица по разплащателна сметка в левове IBAN
BG46UNCR70001510711289, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дамян Валериев
Дамянов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Дамян Валериев Дамянов:
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– сумата в размер 5000 лв., получена при
продажбата на дружествените дялове от капитала на „Нощ и ден“ – ЕООД, ЕИК 105569597;
– сумата в размер 31 420 лв., представляваща
получено застрахователно обезщетение.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „КТР“ – ЕООД, ЕИК 105555057:
– сумата в размер 205 008,27 лв., представляваща плащане по фактури от трети лица;
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „Q7“, с
рег. № ВН 6199 BP, рама № WAUZZZ4L59D014825,
с дата на първа регистрация 22.04.2009 г.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
п р е т ен д и ра щ и с а мо с т оя т ел н и п ра ва върх у
имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото,
като предявят своите претенции пред Видинския окръжен съд не по-късно от два месеца
от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
7056
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 5307/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Емил
Димитров Радев, с постоянен адрес с. Долни
Богров, Столична община, район „Кремиковци“,
ул. 10 № 3, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 16.03.2016 г. от
15,30 ч. Определя срок на заинтересованите
лица за предявяване на самостоятелни претенции по реда на чл. 225 ГПК до приключване
на съдебното дирене на първа инстанция върху
имуществото, описано, както следва:
От Емил Димитров Радев
лек автомобил, марка „Пежо“, модел „206“,
per. № СА 8135 КВ, рама № VF32AHFZE40780757,
двигател № 10FP5Q3228782, дата на първа регистрация 6.06.2000 г., придобит на 12.03.2007 г.,
собственост на Емил Димитров Радев, и подлежи
на отнемане на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ; пазарна стойност
към настоящия момент: 2900 лв.;
лек а в т омо би л , м арк а „Ме рцеде с“, мо д е л „ Е 2 2 0 Ц Ц И “, p e r. № С А 3 6 8 2 Н М ,
р а м а № W D B 2 1 1 0 0 6 1 A 4 8 7 3 0 7, д в и г а т е л
№ 64696130171262, дата на първа регистрация
21.01.20 04 г., придобит на 30.10.20 08 г., собственост на Емил Димитров Радев, и подлежи
на отнемане на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ; пазарна стойност
към настоящия момент: 13 100 лв.;
сумата 5200 лв., представляваща паричната
равностойност на отчуждено имущество – автомобил, марка „Фолксваген, модел „Пасат“, per.
№ С7570ХК, рама № W V WZZZ3BZWE013840,
двигател № AFN269298, дата на първа регистрация 26.06.1997 г., собственост на проверяваното
лице от 22.11.2004 г. до 4.12.2008 г., подлежаща
на отнемане в полза на държавата от Емил Димитров Радев, на основание чл. 72 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1327,26 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 002 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
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титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1327,26 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 003 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1258,14 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 004 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 893,32 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 005 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 651,86 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 006 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 745,79 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 007 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 953,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 008 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1112,80 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 009 в щатски доларив „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 680,62 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 010 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 459,65 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 011 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 462,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 012 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 302,36 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 013 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
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отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4051,19 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 014 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 38,82 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 014 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4096,64 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 015 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 35,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 015 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4357,73 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 016 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 32,19 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 016 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4501,21 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 017 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 28,51 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 017 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3085,45 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 018 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 15,69 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 018 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3318,54 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 019 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
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сумата в размер 13,23 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 019 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4740,63 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 020 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 15,27 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 020 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3813,10 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 021 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 8,12 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 021 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1799,74 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 022 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 54,36 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 022 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 234 517,38 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 023 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3654,75 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 023 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 48 680,74 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 024 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 146,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 024 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 6427,09 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 025 в щатски долари
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в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 16,17 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 025 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5646,09 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 026 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 14,20 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 026 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 2755,66 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 027 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 13 493,15 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 028 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3245,37 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 028 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 2755,66 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 029 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 7063,53 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 030 в щатски доларив
„Сибанк“ – ЕА Д, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3298,99 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 030 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 031 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 031 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
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титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 032 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 032 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 033 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 033 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 13 597,30 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 034 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 58,66 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 034 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 9654,08 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 035 в щатски долари
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров
Радев, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 41,65 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624
0186 9984 035 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД,
с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 7800 лв. по депозитна сметка
№ 161401869900 в левове в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
су мата в размер 22,09 лв., представл яваща и зп лат ен и л и х ви по депо зи т на сме т к а
№ 161401869900 в левове в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5100 лв. по депозитна сметка № BG 48 BPBI 7939 2088 5700 01 в левове
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
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сумата в размер 60,56 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG 48
BPBI 7939 2088 5700 01 в левове в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 10 919,25 лв. по депозитна
сметка № BG 92 BPBI 7939 2188 5700 01 в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 244,73 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG
92 BPBI 7939 2188 5700 01 в щатски долари в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3019,80 лв. по депозитна
сметка № BG 65 BPBI 7939 2188 5700 02 в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 30,19 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG
65 BPBI 7939 2188 5700 02 в щатски долари в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 16 630 лв. по разплащателна
сметка № BG29CECB97901098688300 в левове в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 300 лв. по разплащателна
сметка № BG 73 FINV915010BGNOLDKN в левове
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG 28 FINV 9150 2003 6531 56 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG33 FIN V 9150 2003 6531 63 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG 76 FINV 9150 2003 6531 65 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG 49 F1NV 9150 2003 6531 66 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
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в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1350 лв. по срочен депозит
№ BG 65 FINV 9150 2003 6531 69 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 9900 лв. по срочен депозит
№ BG 17 FINV 9150 2003 7959 44 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 241,31 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 17
FTNV 9150 2003 7959 44 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 6500 лв. по срочен депозит
№ BG 64 FINV 9150 2004 0061 70 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 159,74 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 64
FTNV 9150 2004 0061 70 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 2300 лв. по срочен депозит
№ BG 36 F1NV 9150 2004 4131 416 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 208,90 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 36
FTNV 9150 2004 4131 416 в левове в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG 13 FTNV 9150 2003 9683 85 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 122,88 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 13
FINV 9150 2003 9683 85 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4600 лв. по срочен депозит
№ BG 67 FINV 9150 2004 0364 77 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1288,49 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG
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13 FINV 9150 2003 9683 85 в левове в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4300 лв. по срочен депозит
№ BG 15 FINV 9150 2004 1777 72 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1082,06 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG
15 FINV 9150 2004 1777 72 в левове в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 146,19 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG81
FINV 9150 2004 2570 94 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 14 900 лв. по срочен депозит
№ BG 39 FTNV 9150 2003 7247 38 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1133,02 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 39
FINV 9150 2003 7247 38 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 25 650 лв. по срочен депозит № BG 10 FINV 9150 2003 9683 42 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1024,37 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 10
FINV 9150 2003 9683 42 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 5280 лв. по срочен депозит
№ BG 57 FINV 9150 2003 9569 23 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 129,76 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 57
FINV 9150 2003 9569 23 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3550 лв. по срочен депозит
№ BG 54 FINV 9150 2004 0891 88 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
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в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 217,80 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 54
FINV 9150 2004 0891 88 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1290,85 лв. по срочен депозит № BG 71 FINV 9150 2003 724 744 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 98,16 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG 71 FINV
9150 2003 724 744 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 10 199,65 лв. по срочен депозит № BG 87 FINV 9150 2003 9683 14 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 284,79 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 87 FINV
9150 2003 9683 14 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 616,09 лв. по срочен депозит № BG 60 FINV 9150 2004 0365 06 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 306,93 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 60
F1NV 9150 2004 0365 06 в евро в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 400,95 лв. по срочен депозит № BG 20 FINV 9150 2004 1777 79 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 249,56 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG 20 FINV
9150 2004 1777 79 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 6072,85 лв. по срочен депозит № BG 37 FINV 9150 2004 0892 03 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
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сумата в размер 147,63 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 37 HNV
9150 2004 0892 03 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 91,12 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG 27 FINV
9150 2004 2570 96 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 1711,35 лв. по срочен депозит № BG 43 FTNV 9150 2003 6531 77 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 138,81 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 43 F1NV
9150 2003 6531 77 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 3911,66 лв. по срочен депозит № BG 81 FTNV 9150 2003 6531 72 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 317,27 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 81 FINV
9150 2003 6531 72 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 4772,22 лв. по срочен депозит № BG 22 FINV 9150 2003 7959 51 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, е титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 116,33 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG 22 F1NV
9150 2003 7959 51 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 10 561,48 лв. по срочен депозит № BG 72 FINV 9150 2004 2691 87 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата в размер 84,57 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № BG 72 FINV
9150 2004 2691 87 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
42. – „Пенсионноосигурително дружество –
Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Приходи от такси

3.1

Универсален
пенсионен фонд

2 855

2 276

Доброволен
пенсионен фонд

8

32

Професионален
пенсионен фонд

187

164

3 050

2 472

Разходи
Външни услуги

3.2

(949)

(1 107)

Персонал

3.2

(1 400)

(1 548)

Амортизации

3.2

(76)

(70)

Материални
разходи

3.2

(72)

(69)

Други

3.2

(112)

(114)

(2 609)

(2 908)

Резултат преди
финансови разходи
и специализирани
резерви
Финансови приходи (разходи), нето
Заделени (освободени) специализирани
резерви, нето

441
3.3

168

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Инвестиционни
имоти

3.6

1 394

1 410

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

3.7

2 110

1 904

Отсрочен данъчен
актив

3.13

178

254

3 833

3 738

Общо нетекущи
активи
Текущи активи
Търговски и други
вземания

3.10

298

195

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

3.7

135

372

Банкови депозити

3.8

295

42

Парични средства
и парични еквиваленти

3.9

340

141

Материални запаси

3.11

1

28

Отложени разходи

3.11

5

12

Общо текущи
активи

1 074

790

Общо активи

4 907

4 528

6 000

6 000

(3 027)

(2 533)

139

(494)

3 112

2 973

Пасиви
Собствен капитал
Основен капитал

3.14

Печалба (загуба) от
дейността преди данъци
Приходи/разходи по
о т с рочен да н ъчен
актив

92

(436)

(318)

215

3.12

Пе ч а л б а (з а г у б а)
от дейност та след
данъци

(76)

139

О б щ в с е о бх в ат ен
доход за годината

139

(278)

(546)

52

(494)

(494)

Отчет за финансовото състояние
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Активи
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3.15

Непокрита загуба
Текуща печалба
(загуба)
Общо собствен
капитал
Специализирани
резерви
Резерв за гарантиране на минимална
доходност

3.14

1 544

1 226

Пенсионни резерви

3.14

10

10

1 554

1 236

66

46

66

46

134

145

Общо специализирани резерви
Нетекущи задължения
Търговски и други
задължения

3.10

Общо нетекущи задължения

Нетекущи активи
Имоти, машини,
съоръжения

3.5

123

112

Текущи задължения

Нематериални
активи

3.4

28

58

Търговски и други
задължения

3.10
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Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Задължения към
персонала

3.10

4

89

2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Постъпления от лихви, комисиони, дивиденти, нето

5

2

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Задъл жени я към
осигурителни предприятия

3.10

23

23

Данъчни
задължения

Парични потоци от инвестиционни имоти

5

4

3.10

11

13

Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност

(126)

295

Плащания на задължения
по лизингови договори

(12)

–

Нетен паричен поток от
финансова дейност

(12)

–

Нетен паричен поток

199

19

Парични средства в началото на годината

141

122

Парични средства в края
на годината

340

141

Задължения към
управляваните
фондове

3

3

Общо текущи
задължения

3.10

175

273

Общо пасиви

4 907

4 528

Отчет за паричния поток
2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Паричен поток от оперативна дейност

Отчет за промените в собствения капитал

Постъпления от пенсионни
фондове от такси

3 036

2 461

Плащания към пенсионни
фондове за такси

–

(18)

Плащания към пенсионни
фондове за РГМД

(816)

(1 012)

(389)

(324)

Парични потоци, свързани
с персонала

(1 346)

(1 249)

126

184

(274)

(318)

337

(276)

Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни
материални и нематериални активи

6 000

(2 533)

3 467

(494)

(494)

Финансов
резултат 2013 г.

Плащания за комисиони
на осигурителни посред
ници

Други постъпления

Общо
Основен Финансов
собствен
капитал резултат
капитал
(хил. лв.) (хил. лв.)
(хил. лв.)
Салдо към
1.01.2013 г.

Постъпления от пенсионни фондове за пенсионен
резерв
Постъпления/плащания на
търговски контрагенти

Паричен поток от финансова дейност

Салдо към
31.12.2013 г.

6 000

(3 027)

2 973

Салдо към
1.01.2014 г.

6 000

(3 027)

2 973

139

139

(2 888)

3 112

Финансов
резултат 2014 г.
Салдо към
31.12.2014 г.

6 000

Специализирани
резерви
Салдо към 1.01.2013 г.

Пенсионен резерв
(хил. лв.)
10

Увеличение
(52)

(79)

Парични потоци, свързани
с нетекущи финансови активи, нето

168

310

Парични потоци, свързани
с текущи финансови активи, нето

(252)

58

Резерв за гарантиране
минимална
доходност
(хил. лв.)
948
278

Салдо към 31.12.2013 г.

10

1 226

Салдо към 1.01.2014 г.

10

1 226

Увеличение
Салдо към 31.12.2014 г.
Съставител: 	
Б. Божилов

318
10

1 544
Изпълнителни
директори:
В. Милев
Ил. Миткова-Чернас
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42а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Активи

ВЕСТНИК

БРОЙ 85
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Доход (загуба)

5 963

4 830

О б щ в с е о бх в ат ен
доход за годината

5 963

4 830

Отчет за нетните активи на разположение
на осигурените лица

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

3.7

116 009

92 258

Банкови депозити

3.8

–

1 431

Парични средства

3.9

14 310

8 842

Инвестиционни
имоти

3.10

5 244

5 245

Увеличение на стойността на нетните
активи

Краткосрочни вземания

3.11

10 204

7 342

145 767

115 118

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Общо активи
Пасиви
Резерв за гарантиране на минимална
доходност

469

Дългосрочни задължения към осигурени лица
К рат ко с р оч н и задължения към ПОД

3.12

Други краткосрочни
задължения

3.12

469

145 155

114 183

130

103

Стойност на нетните активи към началото на годината

114 652

88 386

Постъпления за осигурени лица

28 135

22 975

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

8 898

7 790

Доход от управление
на активите

5 963

4 830

42 996

35 595

Средства за изплащане на наследници
на осигурени лица

(92)

(63)

(9 220)

(7 114)

Намаление на стойността на нетните
активи

13

363

145 767

115 118

Прехвърлени средства към други пенсионни фондове

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Загуба от управление на активи

Общо пасиви

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа

3.1

35 894

23 959

Лихви

3.2

4 536

3 814

Приходи от валутни
операции

3.3

413

481

Инвестиционни
имоти

3.6

165

129

Приходи от
дивиденти

3.2

823

357

41 831

28 740

Разходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа

3.4

(35 358)

(23 261)

Разходи от валутни
операции

3.5

(452)

(543)

Инвестиционни
имоти

3.6

(58)

(106)

(35 868)

(23 910)

–

Прехвърлени средства към пенсионнен резерв
Начислени такси и
удръжки за „ПОД
Бъдеще“ – АД

3.13

Стойност на нетните
активи към края на
годината по индивид уа л ни т е пар т и ди
на осигурените лица

(2 712)

(2 152)

(12 024)

(9 329)

145 624

114 652

Отчет за паричния поток
2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

28 135

22 975

Плащания, свързани с осигурени лица

(92)

(63)
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2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Постъпления от други пенсионни фондове

8 898

7 790

Плащания към други пенсионни фондове

(9 220)

(7 114)

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(2 685)

(2 124)

Постъпления от дивиденти

212

357

4 659

3 966

40 874

26 712

Плащания от сделки с ин(64 485)
вестиции

(58 837)

Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции

Постъпления, свързани с
инвестиционни имоти

753

866

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(1 772)

(48)

1 673

133

(1 482)

(472)

5 468

(5 859)

8 842

14 701

Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

14 310

8 842

Изпълнителни
директори:
В. Милев
Ил. Миткова-Чернас
42б. – „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение
на осигурените лица
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Стойност на нетните активи към началото на годината

3 983

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Намаление на стойността на нетните
активи
Средства за изплащане на осигурени
лица, пенсионери и
наследници
Прехвърлени средства към други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към държавния
бюджет
Загуба от управление на активи
Начислени такси и
у д р ъ ж к и з а ПОД
„Бъдеще“ – АД

3.11

Стойност на нетните
активи към края на
годината по индивидуалните партиди
на осигурените лица

(174)

(436)

(1 002)

(100)

(1)

(5)

(31)

-

(6)
(1 214)

(29)
(570)

3 016

3 983

Отчет за всеобхватния доход
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Приходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа
Лихви
Инвестиционни
имоти
Приходи от
дивиденти
Разходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа
Инвестиционни
имоти

3.1

1 909

2 243

3.2

75

107

3.4

1

3

3.2

3

10

1 988

2 363

(2 018)

(2 092)

3.3
3.4

4 207

Увеличение на стойността на нетните
активи

О б щ в с е о бх в ат ен
доход за годината

(1)

(4)

(2 019)

(2 096)

(31)

267

Отчет за финансовото състояние

По с т ъп лен и я о т
осигурени лица

228

49

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

19

30

Доход от управление на активите
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–

267

247

346

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Активи
Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

3.5

2 552

3 410

С Т Р.
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Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Парични средства

3.7

123

91

Инвестиционни
имоти

3.8

199

199

Краткосрочни
вземания

3.9

146

297

3 020

3 997

Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължени я към осиг урени лица и пенсионери
К рат ко с р оч н и задължения към ПОД

3.10

Други краткосрочни
задължения

3.10

Общо пасиви

3.5

7 724

6 310

Парични средства

3.6

713

1 329

Инвестиционни
имоти

3.7

238

238

3.8

557

586

9 232

8 463

9 224

8 404

8

8

1

–

Общо активи

3 020

3 997

Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени лица
К рат ко с р оч н и задължения към ПОД

3.9

Други краткосрочни
задължения

3.9

–

51

9 232

8 463

228

49

(174)

(436)

19

30

(1 002)

(100)

Приходи от инвестиции

–

16

Операции с ценни
книжа

3.1

4 129

3 108

(17)

(49)

Приходи от лихви

3.2

235

234

При ходи от дивиденти

3.2

30

28

Инвестиционни
имоти

3.4

1

3

4 395

3 373

(4 058)

(3 008)

3

10
118

1 449

835

Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

Краткосрочни
вземания

76

Парични средства в началото на годината

Активи

14

Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания от сделки с инвестиции
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

3

Постъпления от дивиденти

Други постъпления

Отчет за финансовото състояние

3 983

2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

БРОЙ 85

42в. – „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:

3 016

Отчет за паричния поток

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Пост ъплени я, свързани с
осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионно
осигурително дружество

ВЕСТНИК

(548)

(586)

–

2

(2)

(8)

32

91

(119)

210

123
91
Изпълнителни
директори:
В. Милев
Ил. Миткова-Чернас

Общо пасиви

Отчет за всеобхватния доход
Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Разходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа

3.3

Инвестиционни
имоти

3.6

(1)

(5)

(4 059)

(3 013)

Резултат преди покриване на разлика
от минимална доходност от ПОД

336

360

Покриване на разлика до минимална
доходност от ПОД

–

–

О б щ в с е о бх в ат ен
доход за годината

336

360

БРОЙ 85
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Отчет за нетните активи на разположение
на осигурените лица

2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Бе2014 г.
2013 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Постъпления от дивиденти

Стойност на нетните активи към началото на годината

8 404

6 905

Увеличение на стойността на нетните
активи
Постъпления за осигурени лица

1 852

1 605

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

337

691

Доход от управление на активите

336

360

2 525

2 656

Намаление на стойността на нетните
активи

(178)

(155)

30

28

205

246

Постъпления от сделки с
инвестиции

1 519

1 272

Плащания от сделки с инвестиции

(2 853)

(2 141)

–

3

Постъпления от лихви

Други постъпления
Други плащания

(2)

(3)

Нетен паричен поток от
оперативна дейност

(616)

545

Парични средства в началото на годината

1 329

784

Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

713
1 329
Изпълнителни
директори:
В. Милев
Ил. Миткова-Чернас

Средства за превеждане в Национа лн и я оси г у ри т елен
институт

–

(64)

Средства за изплащане на осигурени
лица и наследници

(40)

(30)

Прехвърлени средства към други пенсионни фондове

(1 345)

(907)

Средства за превеждане към НОИ

(141)

–

Начислени такси и
у д р ъ ж к и з а ПОД
„Бъдеще“ – АД

Плащания към пенсионноосигурително дружество

3.10

С т ой нос т на не т н и т е а к т и ви к ъм
к ра я на г од и нат а
по индивидуалните
партиди на осигурените лица

(179)

(156)

(1 705)

(1 157)

9 224

8 404

Отчет за паричния поток
2014 г.
2013 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

1 852

1 605

Плащания, свързани с осигурени лица

(181)

(94)

Постъпления от други пенсионни фондове

337

691

Плащания към други пенсионни фондове

(1 345)

(907)

6985
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика „Атлетик“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 11.12.2015 г. в 12 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението: София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1,
ет. 7, ап. 24, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението; 2. приемане на цялостен отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
7130
14. – Управителният съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 16.12.2015 г. в 17 ч.
на адрес София, ул. Будапеща 2 – 4, хотел „Арена
ди Сердика“, зала „Арена“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на управителния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“
за 2014 г.; проекторешение – ОС приема отчета за
дейността на управителния съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“ за 2014 г.; 2. приемане на отчета
за дейността на контролния съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“ за 2014 г.; проекторешение – ОС
приема отчета за дейността на контролния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“ за 2014 г.; 3.
приемане на годишния бюджет на „Ей Си Ай
България – БДА“ за 2016 г.; проекторешение – ОС
приема годишния бюджет на „Ей Си Ай България – БДА“ за 2016 г.; 4. приемане на решение за
приемане на нови членове на „Ей Си Ай България – БДА“; проекторешение – ОС приема нови
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членове на „Ей Си Ай България – БДА“; 5. приемане на изменения и допълнения в устава на „Ей
Си Ай България – БДА“; проекторешение – ОС
приема предложените изменения и допълнения в
устава на „Ей Си Ай България – БДА“; 6. приемане
на решение за избиране на нов управителен съвет
и председател на управителния съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“; проекторешение – ОС избира
нов управителен съвет и председател на управителния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“; 7.
приемане на решение за избиране на нов контролен
съвет и председател на контролния съвет на „Ей
Си Ай България – БДА“; проекторешение – ОС
избира нов контролен съвет и председател на
контролния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“.
Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 16,45 ч. на
мястото на провеждане на събранието, като се
легитимират по предвидения от закона ред: изрично писмено пълномощно, подписано от тези
лица. Писмените материали за общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението на адрес София, район „Средец“,
ул. Ангел Кънчев 23, вх. А, ет. 1, ап. 1. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага за 18 ч. и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред без оглед
на броя на явилите се членове.
7084
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български национален комитет
на ИКОМ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
17.12.2015 г. в 15,30 ч. на адрес: София, район
„Възраждане“, ул. Опълченска 66, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад с годишен
финансов отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2015 г.; 2. приемане
на програма и основни насоки за дейността през
2016 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за
2016 г.; 4. избиране на регистриран одитор, който
да завери годишния счетоводен отчет за 2016 г.;
5. приемане на нови членове на сдружението; 6.
приемане на промени в ръководните органи; 7.
приемане на решение относно дължимостта и
размера на членския внос и на имуществени вноски; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове. Всички необходими документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
7107
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Иккен“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 21.12.2015 г. в 10 ч. на
адрес: София, кв. Суходол, ул. Среброструй 8, при
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следния дневен ред: 1. приемане на решение за
изменение и допълнение на устава на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Иккен“ съгласно
предложение на управителния съвет; проект за
решение – ОС на сдружението приема решение за
изменение и допълнение на устава на сдружение
„Спортен клуб „Иккен“ съгласно предложение
на управителния съвет на сдружението; 2. разни. Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7108
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„България без дим“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо
събрание на сдружението на 29.12.2015 г. в 18 ч.
в София, бул. Сливница 257, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния
отчет на УС за дейността на сдружението през
2015 г.; проект за решение: ОС приема годишния
отчет за дейността на сдружението през 2015 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2015 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г.; 3. обсъждане и приемане
на промени в устава на сдружението; проект за
решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 4. избор на председател
на управителния съвет; проект за решение: ОС
избира председател на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно независимо от броя на присъстващите.
7092
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на студентите по
дентална медицина“ (АСДМ), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.12.2015 г. в 19 ч. във Варна, ул. Цар Освободител 150, при следния дневен ред: 1. прием
на кворум; 2. избор на протоколчик на общото
събрание; 3. избор на комисия по избора; 4. отчет
на управителния съвет за изминалия мандат; 5.
избор на председател на АСДМ – Варна; 6. избор на управителен съвет на АСДМ – Варна; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7076
Боян Любомиров Дуранкев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Център за конституционни изследвания“, София, в ликвидация
по ф.д. № 752/2009 г. по описа на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
7064
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