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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване
на случаите на неизплатени заплати.
2. Комисията по т. 1 събира, обобщава и
анализира данните за случаите на дължими,
но неизплатени заплати от страна на работодателите.
3. Комисията по т. 1 се създава на паритетен
принцип, като се състои от по двама народни
представители от всяка парламентарна група.

4. Избира ръководство и състав на Временната комисия общо от 10 членове, както
следва:
Председател: Диана Иванова Йорданова.
Членове:
Светлана Ангелова Найденова,
Драгомир Велков Стойнев,
Крум Костадинов Зарков,
Павел Димитров Шопов,
Александър Николаев Сабанов,
Хасан Ахмед Адемов,
Елхан Мехмедов Кълков,
Албена Владимирова Найденова,
Дора Стоянова Христова.
5. Комисията се избира за срок от два
месеца.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3169
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на
питейни води на територията на Република
България, причините за тяхното възникване
и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на
питейни води на територията на Република
България, причините за тяхното възникване
и последиците за здравето на гражданите.
2. Временната комисия следва да се запознае с наличната информация относно всички
потенциално опасни и конкретни случаи на
радиоактивно замърсяване на питейни води,
да установи причините за подобна заплаха,
както и последиците за здравето на гражданите – фактически и възможни.
3. Като резултат от работата на Временната комисия тя да предложи законодателни
промени, действия и мерки за преодоляване
на съществуващите рискове и заплахи за
околната среда, живота и здравето на българските граждани.
4. Временната комисия изготвя доклад, както и списък на мерките, препоръчани от нея.
5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група.
6. Избира ръководство и състав на Временната комисия общо от 10 членове, както
следва:
Председател: Георги Колев Колев.
Членове:
Станислав Насков Дечев,
Александър Руменов Ненков,
Атанас Петров Костадинов,
Манол Трифонов Генов,
Йордан Апостолов Апостолов,
Джевдет Ибрям Чакъров,
Джейхан Хасанов Ибрямов,
Полина Цветославова ЦанковаХристова,
Андон Димов Дончев.
7. Комисията е със срок на действие от
два месеца.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3170
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н а Н а р од н о т о с ъ б р а н и е н а Ре п у б л и к а
България
Народното събрание на Република България
изразява дълбока тревога от развитието на
кризата в Република Македония. Нахлуването
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в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават
най-остро осъждане. Като парламентаристи
смятаме, че агресията срещу нашите колеги
е недопустимо посегателство върху институцията Парламент и върху демокрацията.
Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове.
Надяваме се, че президентът на Република
Македония и водещите политически сили ще
предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане в полето на политиката.
Вярваме, че разрешаването на кризата е
възможно само на основата на спазването на
Конституцията и законите на страната.
Призоваваме към мъдрост и въздържане
от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това
би имало тежки последици за Република
Македония и ще се отрази на стабилността
и перспективите за икономическо и социално
развитие в региона.
Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република
Македония.
В рамките на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз България ще работи за ускоряване на процеса на
присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел
гарантиране на мира и развитието в цяла
Югоизточна Европа.
Декларацията е приета от 44-то Народно
събрание на 28 април 2017 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3171

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам монсеньор Жозе Авелино
Бетанкур – директор на Протокола на Светия
престол, с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за неговия принос за укрепването
и развитието на отношенията на приятелство
и сътрудничество между Република България
и Светия престол.
Издаден в София на 28 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Ради Найденов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3307
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УКАЗ № 117
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 162, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам генерал-майор Николай
Кирилов Петров от длъжността „Началник
на Военномедицинската академия“ и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3326

УКАЗ № 118
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Венцислав Методиев
Мутафчийски за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Началник на
Военномедицинската академия и главен лекар
на въоръжените сили на Републ ика България“
до назначаването на титуляр на длъжността,
но за срок не по-дълъг от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3327

УКАЗ № 119
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Предлагам на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание да избере Бойко Методиев
Борисов за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 4 май 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
3328
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Схемите се прилагат за постигане на
следните цели:
1. подобряване на хранителните навици
на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти при спазване на здравните
изисквания;
2. повишаване в дългосрочен план на
консумацията на плодове, зеленчуци, мляко
и млечни продукти сред децата;
3. повишаване на информираността на
децата, учениците и на техните родители,
както и на учителите за принципите за здравословно хранене;
4. стимулиране на производството и реализацията на плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти в Европейския съюз (Съюза).“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „Националното съфинансиране по ал. 1, т. 2“ се заменят с „Националната помощ по ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 4 думите „Схема „Училищен плод“
се заменят със „схемите“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ежегодно изготвя национални стратегии“ се заменят с „изготвя
национална стратегия за период 6 години“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната стратегия за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в
учебните заведения в Република България се
изготвя в срок до 30 април в съответствие с
чл. 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на
плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2017 на Комисията (ОВ,
L 5 от 10.01.2017 г.), наричан по-нататък „Деле-
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гиран регламент (ЕС) № 2017/40“, и включва
елементите, посочени в чл. 2, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата
за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на помощта от Съюза за доставка
на плодове и зеленчуци, банани и мляко в
учебните заведения в рамките на схемата за
предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в
учебните заведения (ОВ, L 5 от 10.01.2017 г.).“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „националните стратегии“ се заменят с „националната стратегия“
и думата „тях“ се заменя с „нея“.
2. В ал. 5, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „и документират установеното
количество и качество чрез съставяне на
приемателно-предавателен протокол съгласно
приложение № 1“.
3. В ал. 7 думите „по чл. 10“ се заменят с
„по чл. 9 и 10“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „националните стратегии“ се заменят с „националната
стратегия“.
2. В изречение второ думите „Схема „Училищен плод“ се заменят със „схемите“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 1а“ и числото „40“
се заменя с „45“.
2. В ал. 5 след думата „порции“ се добавя
„за всяко дете или ученик“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „децата“ се заменя с
„всички присъстващи деца“.
2. В ал. 3 след думата „дете“ се добавя „и
ученик“.
§ 8. В чл. 13, ал. 2 изречение четвърто се
заличава.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „Училищен плод“ се
добавя „и Схема „Училищно мляко“;
б) в т. 4 след думите „Училищен плод“ се
добавя „и Схема „Училищно мляко“;
в) в т. 17:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) в буква „б“ думите „приложение № 1“
се заменят с „приложение № 1а“;
г) създава се т. 20:
„20. да прилагат поне една съпътстваща
мярка съгласно чл. 7.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „буква „б“ и т. 18 и“ и
запетаята пред тях се заменят с тире;
б) създава се т. 7:
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„7. да предават продуктите на учебните
заведения с приемателно-предавателни протоколи по образец съгласно приложение № 1.“
3. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. подаден и валидиран график на датите
на доставки чрез онлайн платформа, изградена
от Държавен фонд „Земеделие“.“
4. В ал. 5:
а) точка 3 се изменя така:
„3. подаден и валидиран график за датите
на доставки чрез онлайн платформа, изградена
от Държавен фонд „Земеделие“;“
б) точка 4 се отменя;
в) създава се т. 6:
„6. документи, удостоверяващи възлагане
на обществени поръчки за избор на изпълнител/изпълнители по Схема „Училищен плод“
и/или „Училищно мляко“, съгласно Закона
за обществените поръчки – за заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 4; когато процедурата/
процедурите по възлагане на обществената/
обществените поръчка/поръчки не е приключила, заявителите прилагат документ,
удостоверяващ откриването на съответната/
съответните процедура/процедури.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„До заявителите, получили отказ, се изпращат
уведомителни писма по пощата с обратна
разписка.“
2. В ал. 7 след думите „по чл. 14, ал. 4,
т. 4“ се добавя „и ал. 5, т. 3“.
§ 11. В чл. 15а, ал. 2 думите „неспазване
на датите в графика за доставки по чл. 14,
ал. 4, т. 4 или има“ се заличават, а след думата „графика“ се добавя „по чл. 14, ал. 4,
т. 4 или ал. 5, т. 3“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 цифрата „5“ се заменя с числото
„15“, думата „разходите“ се заменя с „годишните разходи“, а накрая се добавя „на дете
и ученик“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4 думите „Схема „Училищен плод“
се заменят със „схемите“.
4. В ал. 5 думите „По Схема „Училищен
плод“ се заличават.
5. В ал. 6, изречение второ думата „стратегиите“ се заменя със „стратегията“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2:
аа) в изречение първо след думата „документи“ се поставя запетая и се добавя „издадени
в периода, за който се отнася плащането“;
бб) създава се изречение трето: „в разходооправдателните документи по Схема „Училищно мляко“ се посочват процент масленост,
търговска марка, вид и единична цена;“
б) в т. 3 накрая се добавя „и които включват
най-малко следната информация – наименованието на доставените продукти, мярката,
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изразена в литри или килограми, количеството в литри или килограми, единична цена
за литър или килограм, обща сума в левове,
а когато фактурата е издадена от регистрирано по Закона за данък върху добавената
стойност лице – данъчната основа и данък
върху добавената стойност“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „хронологичен регистър за периода или
справка от главна книга за периода“;
г) в т. 5 след думата „заверено“ се добавя
„от банката издател“;
д) създават се т. 7 и 8:
„7. приемателно-предавателни протоколи
съгласно приложение № 1;
8. документ, удостоверяващ съответствието
на доставеното мляко и млечни продукти
с изискванията на чл. 15 от Наредба № 9
от 2011 г. за специфичните изисквания към
безо пасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици.“
2. В ал. 4:
а) в т. 2 думите „предавателно-приемателни“ се заменят с „приемателно-предавателни“;
б) в т. 4 думите „предавателно-приемателни“ се заменят с „приемателно-предавателни“.
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3. В ал. 6:
а) в изречение второ след думите „предоставяне на“ се добавя „обяснения, придружени
при необходимост от“;
б) в изречение трето след думата „исканите“
се добавя „обяснения и/или“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „исканите“ се добавя
„обяснения и/или“;
б) в т. 2 думите „чл. 9 или 10“ се заменят
с „чл. 9, 10 или 11“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато са събрани документи и/или
информация, които създават съмнение за
наличие на нередности, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със
заповед спира обработката на подадената
заявка за плащане.“
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 9:
„9. „Нередност“ е нередност по смисъла на
чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г.
относно защитата на финансовите интереси
на Европейските общности (ОВ, L 312 от
23.12.1995 г., 1).“
§ 16. Създава се ново приложение № 1 към
чл. 4, ал. 5, т. 2:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 5, т. 2

Приемателно-предавателен протокол за приемане/предаване на продукти по
Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
Приемателно-предавателен протокол № .......................
за доставени количества продукти за месец ..........................................................................................................
Предал:

Приел:

Име на доставчика:

Име на получателя:

Адрес:

Адрес:
(печат)

(печат)

Количество от
продукта (кг)
Дата на
доставка

Наименование на
продукта

Предадени

Получени

................ ...................... ............... ...............
................ ...................... ............... ...............
................ ...................... ............... ...............

Брой осигурени
порции от
продукта
Предадени

Получени

...............
...............
...............

...............
...............
...............

Средно
тегло на
порция от
продукта*
(кг)

Предал:
(подпис)

Приел:
(подпис)

.................... ................... ........................
.................... ................... ........................
.................... ................... ........................

Забележки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….......................
.....................................................................................................................................................................................................
* Посочва се средното тегло на доставената порция в килограми. Пример: Доставеният продукт, записан в
колона „Наименование на продукта“, е ябълка със средно тегло 180 г. В съответното поле се записва 0,180.

Настоящият приемателно-предавателен протокол се попълва в три екземпляра (в оригинал) – един
за доставчика, един за приемчика и един за Разплащателната агенция.“
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§ 17. Досегашното приложениe № 1 става приложение № 1а.
§ 18. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 5
Номер
по
ред

Плод/
зеленчук

Минимално
количество
на порция
(в кг)

Максимално
количество
на порция
(в кг)

Вид на предлагане
училища

детски
градини

вид на
предлагане

опаковка

1.

Ябълки

0,140

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

2.

Круши

0,170

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

3.

Грозде

0,150

0,200

Цели

В индивидуална опаковка

4.

Праскови

0,150

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

5.

Сливи

0,120

0,160

6.

Банани

0,150

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

7.

Портокали

0,150

0,250

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

8.

Мандарини

0,140

0,210

9.

Грейпфрут

0,200

0,300

10.

Киви

0,150

0,200

11.

Домати

0,140

0,200

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

12.

Краставици/
корнишони

0,150

0,200

Цели или нарязани

В индивидуална опаковка

13.

Моркови

0,120

0,150

Цели или нарязани

В индивидуална опаковка
добре почистени

Цели – 4 – 5 броя В индивидуална опаковка

Цели – 2 – 3 броя В индивидуална опаковка
Цели – 1 брой

Могат да бъдат
доставени в
обща опаковка

В индивидуална опаковка

Цели – 2 – 3 броя В индивидуална опаковка

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Националната стратегия по чл. 3, ал. 1 за периода от 1 август 2017 г. до 31 юли 2023 г.
се изготвя и нотифицира в срок до 1 август 2017 г.
§ 20. През 2017 г. заявителите по схемите подават заявление за одобряване по чл. 14, ал. 1
в срок от 15 май до 15 юни.
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3160
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 3 април 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 5618 о т 21.0 8.2013 г. на А д м и н ис т рат и вния съд – София-град, постановено по адм.д.
№ 3519/2012 г., Решение № 6856 от 19.05.2014 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм.д. № 2446/2014 г.,
Решение № 2319 от 8.04.2016 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д.
№ 11543/2015 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Чалева
3193
ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 4 4 0 9 о т 3.0 7.2 013 г. н а А д м и н ис т рат и в ния съд – София-град, постановено по адм.д.
№ 10140/2011 г., Решение № 6881 от 14.11.2014 г. на
Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 4801/2014 г., и Решение № 7620
за поправка на очевидна фактическа грешка
от 9.12.2014 г. на Административния съд – София-град, Решение № 7896 от 29.06.2016 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм.д. № 232/2016 г.,
Решение № 13362 от 7.12.2016 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм.д. № 232/2016 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за позем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
44063.6228.3602 и 44063.6228.3605, с. Лозен, район
„Панчарево“, Столична община, област София
(столица), по отношение на границата между тях.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Чалева
3194

ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 13 април 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, вх. № 10-15-3 от 23.02.2017 г., от началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията в строителните граници
на с. Дъбован, община Гулянци, област Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геобазис“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-61 от 15.08.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Чалева
3192
ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 13 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Макариополско,
община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Чалева
3195

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 379
от 18 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 30.05.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI – СО, кв. 100, м. Христо Смирненски – Сла-
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тина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
112, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 275 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 27 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3115
РЕШЕНИЕ № 380
от 18 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 693 от
29.09.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 31.05.2 017 г. в 11 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажбата
на УПИ VII – СО, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян
Ма г есн и к 114, общ и нск и неж и л и щен и мо т,
стопанисван от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 235 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3116
РЕШЕНИЕ № 381
от 18 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 1.06.2017 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на почивна
база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор 03928.183.9 и ПИ с идентификатор
03928.183.10, Берковица, общински нежилищен
имот, предоставен за стопанисване и управление
на „Софийски имоти“ –  ЕАД, като правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3117

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 297
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1,
т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

за търговете и конкурсите и Решение № 282
от 27.02.2017 г. Общинският съвет – гр. Айтос,
реши:
1. Открива процедура по приватизация на
обект: магазин за ел. уреди със застроена площ
159,60 м 2 ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж, намиращ се в кв. 103, парцел VIII, пл.
№ 1791 по плана на гр. Айтос, ул. Станционна 49, притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997 г.,
чрез провеждане на публичен търг.
2. Определя приватизационната цена в размер
110 000 лв. за начална тръжна цена.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а ако
този ден е неприсъствен – на първия следващ
работен ден, в конферентната зала на общината,
ул. Цар Освободител 3, от 13 ч. за продажбата
на общински нежилищен имот, обект: магазин
за ел. уреди със застроена площ 159,60 м 2 ведно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж, намиращ се
в кв. 103, парцел VIII, пл. № 1791 по плана на
гр. Айтос, ул. Станционна 49, притежаващ АОС
№ 82 от 22.09.1997 г.
4. Определя стъпка на наддаване – 2200 лв.
5. Депозитът за участие е парична вноска –
11 000 лв., и се превежда до последния работен ден, предхождащ търга, по банкова сметка
IBAN BG 27BUIN95613300447527 в „Алианц Банк
България“ – АД, клон Бургас.
6. Тръжната документация на цена 30 лв.
без ДДС, внесени в касата на общината, се
получава в Центъра за услуги и информация
на гражданите на общината до 2 работни дни
преди датата на търга.
7. Подаването на документи за участие се
извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация
на гражданите на общината.
8. Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня
на сключване на договора по банкова сметка на
Община Айтос: IBAN BG 18BUIN95618400447535,
код на вид плащане: 445500, BIC код на „Алианц
Банк България“ – АД, клон Бургас – BUINBGSF.
9. Утвърж дава тръжната документация за
провеждане на търга, неразделна част от настоящото решение.
10. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ
датата на т ърга, след предварителна заявка
и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и да сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.
Председател:
Кр. Енчев
3106

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 298
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Айтос, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
обек т: масивна сг ра да със заст роена п лощ
27,60 м 2 , която се използва за млекосъбирателен пункт, намираща се в УПИ XVII, кв. 2 по
плана на с. Пирне, актувана с АЧОС № 1227 от
12.01.2005 г., чрез провеждане на публичен търг.
2. Определя приватизационната цена в размер
4000 лв. за начална тръжна цена.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а ако
този ден е неприсъствен – на първия следващ
работен ден, в конферентната зала на общината,
ул. Цар Освободител 3, от 10 ч. за продажбата
на общински нежилищен имот, обект: масивна
сграда със застроена площ 27,60 м 2 , която се
използва за млекосъбирателен пункт, намираща
се в УПИ XVII, кв. 2 по плана на с. Пирне,
актувана с АЧОС № 1227 от 12.01.2005 г.
4. Определя стъпка на наддаване – 100 лв.
5. Депозитът за участие е парична вноска
500 лв. и се превежда до последния работен ден,
предхождащ търга, по банкова сметка IBAN BG
27BUIN95613300447527 в „Алианц Банк България“ – АД, клон Бургас.
6. Тръжната документация на цена 30 лв.
без ДДС, внесени в касата на общината, се
получава в Центъра за услуги и информация
на гражданите на общината до 2 работни дни
преди датата на търга.
7. Подаването на документи за участие се
извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация
на гражданите на общината.
8. Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня
на сключване на договора по банкова сметка на
Община Айтос: IBANBG 18BUIN95618400447535,
код на вид плащане: 445500, BIC код на „Алианц
Банк България“ – АД, клон Бургас –  BUINBGSF.
9. Утвърж дава тръжната документация за
провеждане на търга, неразделна част от настоящото решение.
10. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ
датата на търга, след предварителна заявка
и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и да сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.
Председател:
Кр. Енчев
3107
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ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 239
от 29 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Борово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на елементите на
т ех н и ческ ата и нфрас т ру к т у ра извън г ра н иците на урбанизираните територии за обект:
„Изграждане на подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на
община Борово, област Русе“.
Председател:
Б. Тодорова
3145

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 92
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27 и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на част от кв. 402 по плана на Велинград,
както следва:
– изменение на регулацията на улица с ос.т.
№ 2127а – 2127б – 2127в – 2127г – 2146б – 2147 –
уширява се и става с широчина 10 м;
– дворищната регулация се изменя, като за
сметка на УПИ ІІ – „За озеленяване“, се образуват три нови УПИ: II – „За озеленяване“, IV – „3a
озеленяване“, и ІІІ-1912, 8985; новообразуваните
УПИ са с площи и отреждане съответно:
У П И І І – „З а о з е л е н я в а н е“, е с п л о щ
7181 кв. м;
У П И I V – „ 3a о з е л е н я в а н е“, е с п л о щ
1378 кв. м;
УПИ ІІІ-1912, 8985 е с площ 677 кв. м.
Промяната в регулацията е отразена с кафяв
и зелен цвят в проекта.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Председател:
Б. Мандраджиев
3161

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 400
от 29 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
имот 041008 (УПИ XXXII) по плана на Стопанския двор на с. Тича, община Котел, за захранване на Цех за производство на пелети в УПИ І
по плана на Стопанския двор на с. Тича – удължението на трасето на кабел 20 kV до ЖР стълб
с табло мерене в имот 041008.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
3092

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 57
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 и чл. 136, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменение на общия устройствен
план на гр. Кърджали в частта, обхващаща площад Хаджи Димитър в Кърджали, кв. 14, УПИ
ХХІІІ, ХХІV и ХХV, кв. 229, УПИ І и кв. 134,
УПИ VІІ.
Председател:
Р. Мустафа
3137
РЕШЕНИЕ № 60
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на водопровод за обект:
„Водоснабд я ва не на с. Гла ватарц и, общ и на
Кърд жа ли“, етап І – довеж дащ водоп ровод,
етап ІІ – НР 200 м 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали пред Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
3138
РЕШЕНИЕ № 61
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на обект: „Външно
водоснабдяване на туристически център „Перперикон“, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали пред Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
3139

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 62
от 30 март 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за обект: „Изграждане
на външно ел. захранване 20 kV за БКТП на
ПС „Орешница“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали пред Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
3140

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ KЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-34-111
от 19 април 2017 г.
Със заявление вх. № 08-02-38 от 16.02.2017 г.
от Методи Чимев – кмет на община Дупница, е
внесен за разглеждане от областния експертен
съвет проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за обект: „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени
битови отпадъци и инсталация за компостиране
на разделно събрани зелени (биоразградими
отпадъци) като част от Регионален център за
третиране на неопасни отпадъци – Дупница.
Планът е в обхвата на поземлени имоти ПИ
000045, м. Спротива, и част от ПИ 000044, м.
Пороя, по КВС на с. Джерман, община Дупница. Със заявления вх. № 08-02-38 от 27.03.2017 г.
и вх. № 08-02-38(2) от 12.04.2017 г. е поискано
продължаване на процедурата по одобряване на
ПУП –ПРЗ, като е поискано и предварително
изпълнение на заповедта.
Проектът за ПУП – ПРЗ е разрешен за изработване със Заповед № РД-34-07 от 26.01.2017 г.
на областния управител на област Кюстендил,
издадена на основание чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, като е
одобрено задание за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 ЗУТ проектът е обявен на заинтересованите лица с обявление № 92-00-18
от 1.02.2017 г. от общинската администрация
на Община Дупница. Съставен е констативен
протокол от 16.02.2017 г. за липса на постъпили
възражения срещу ПУП – ПЗР.
Проект ът на П У П – ПРЗ е разгледан на
заседание на Областния експертен съвет по
устройство на територията, който с Решение
от протокол № РД-18-22 от 10.03.2017 г. е приел
представения проект.
Към заявлението са приложени следните
съгласувателни писма, становища и съгласия,
както следва:
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– Решение № 210 от протокол № 12 от заседание на ОбС – Дупница, от 16.12.2016 г;
– здравно заключение изх. № З-ПУП-10 от
16.12.2016 г. на Регионалната здравна инспекция – Кюстендил;
– писмо изх. № 08-00-185(142) от 15.02.2017 г.
на РИОСВ – Перник;
– писмо изх. № П-01-65 от 10.02.2017 г. от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“;
– становище рег. № 333 от 13.02.2017 г. от
Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Дупница;
– писмо изх. № 1202479383 от 10.02.2017 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД;
– с ъгласу ват ел но п исмо изх. № 1086 о т
3.02.2017 г. от „Кабел Сат – Запад“ – ЕООД;
– с та нови ще изх. № 144 о т 13.02.2017 г.
на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД,
– Решение № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. I-7
от протокол № 04 от 16.03.2017 г. на Комисията
за земеделските земи към МЗХ за утвърждаване на площадка и утвърждаване на трасе за
пътен достъп до обекта и писмо изх. № 07-208
от 7.04.2017 г. за влизане в сила на решението.
Проектът е съобразен с изискванията на
Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.
Предвид констатираното е установено, че са
изпълнени условията на ЗУТ и изискванията на
специалните нормативни актове.
Предвид изложеното на основание чл. 32,
ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с
Решение от протокол № РД-18-22 от 10.03.2017 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията нареждам:
Одо б р я в а м под р о б ен ус т р ойс т в ен п л а н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за обект: „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени
битови отпадъци и инсталация за компостиране
на разделно събрани зелени (биоразградими
отпадъци) като част от Регионален център за
третиране на неопасни отпадъци – Дупница, с
възложител Община Дупница в обхвата на поземлени имоти ПИ 000045, м. Спротива, и част
от ПИ 000044, м. Пороя, по КВС на с. Джерман,
община Дупница, съгласно приетите и одобрените текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предвид важността
на проекта като част от обект с регионално
значение и за да се защитят важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Допускането на предварително изпълнение ще ускори кандидатстването по процедура
№ BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително
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третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 – 2020 като единствен
възможен източник за финансиране на обекта.
Невъзможността за получаване на средства за
изграждане би довела до финансови санкции
към общините, респективно граж даните, от
страна на МОСВ поради неизпълнение на заложените ангажименти в Закона за управление
на отпадъците.
2. Реализирането на проектното предложение
касае общините Дупница, Сапарева баня и Бобов
дол и е част от обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Дупница“ – определен като обект с регионално значение, от
чието осъществяване зависи изпълнението на
целите, заложени в общинските програми за
управление на отпадъците, респективно Националния план за управление на отпадъците и
поетите ангажименти от България към Европейския съюз по отношение на тяхното намаляване
преди депониране. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Административния
съд – Кюстендил, в 3-дневен срок от съобщаването на заповедта чрез областния управител
на област Кюстендил.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите страни пред Административния съд – Кюстендил, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
Областен управител:
Й. Татарски
3180

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 379
от 29 март 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява:
1. Пр ед с т а в е н и я п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план – парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани
територии „Реконструкция и връзка на канализационно отклонение за битово-фекални отпадъчни води (БФОВ) на „Бонмикс“ – ЕООД“ с
довеждащ колектор на градска пречиствателна
станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Ловеч,
местност Музговото, землището на гр. Ловеч.
2. Схема на канализационно отклонение в
обхвата на ПУП по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Ловеч, по реда на чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
чрез Общинския съвет – гр. Ловеч.
За председател:
Д. Димова-Събева
3101
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ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 44
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одо бря ва П У П – П П на елемен т и т е на
техническата инфраструктура до ПИ 036019 за
обект „Електросхема за подземна кабелна линия“ в землището на Момчилград, м. Келлик,
ЕК АТТЕ 48996, община Момчилград“ съгласно
графичната част на проекта.
Председател:
Ю. Юсеин
3144

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 318
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Павликени, одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
на надземна кабелна линия за захранване на
поземлен имот (ПИ) № 000615 в землището
на гр. Бяла черква, ЕК АТТЕ 07716, община
Павликени, област Велико Търново, с начин на
трайно ползване: спортен терен, с цел създаване
на необходимата градоустройствена основа за
изграждане на въздушна кабелна линия за захранване на ПИ № 000615 по КВС на гр. Бяла
черква във връзка с инвестиционните намерения на Община Павликени – реконструкция на
трибуни и съблекалня на действащия стадион
на гр. Бяла черква, и предварителен договор
№ Г016-4050 от 14.06.2016 г. за присъединяване
на обект с „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна,
с цел увеличаване на съществуващата мощност от 6 kW на 15 kW с възложител: Община
Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от
Емануил Манолов – кмет на община Павликени,
бул. Руски 4, Павликени.
Председател:
В. Антонова
3118

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 331
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, представени съгласувателни писма и становища от специализираните
контролни органи, експлоатационни дружества,
за и н т ересу ва н и цен т ра л н и и т ери т ориа л н и
администрации Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води
за поземлен имот 55302.448.350 в местността
Мрамор – землище на гр. Панагюрище, община
Панагюрище“ съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част
от решението. Трасето преминава през общински
имот с идентификатор 55302.78.506 – за селскостопански, горски, ведомствен път, в съответствие
с приложения регистър.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
3093

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 485
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за заст рояване (П У П – ПЗ) на
част от поземлен имот (ПИ) 051046 по КВС на
с. Дивотино, местност Прогон, община Перник,
като с плана за застрояване част от поземлен
имот (ПИ) 051046 се отрежда „За съоръжение на
техническата инфраструктура“ и се определя зона
за свободно застрояване с показатели за устройствена зона – Предимно производствена (Пп).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
3135
РЕШЕНИЕ № 486
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-997 в кв. 62,
УПИ І-993 и УПИ ІІ-993 в кв. 64 по плана на
с. Рударци, община Перник, като с плана за
регулация се променя вътрешната регулационна
линия между урегулираните поземлени имоти
(УПИ) І-997 в квартал 62 и УПИ І-993 и УПИ
ІІ-993 в квартал 64, при което се променя границата между двата квартала 62 и 64 по плана
на с. Рударци.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
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обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
3136

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 76
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 83, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проводи и съоръжения – водопровод и канализация, попадащи в кадастрални
единици № 61807.0.545, 61807.75.27, 61807.75.28,
61807.75.29, 61807.0.165, 61807.74.23, 61807.75.31 и
58030.0.379 – полски пътища в землищата на
с. Разлив и гр. Правец. Проектът е изработен
съгласно Решение № 230 от 24.07.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Правец, допълнено с
Решение № 75 от 6.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Правец.
2. Одобрява подробен устройствен план с
допълнение на план-схемата на водопровода и
канализацията на гр. Правец и с. Разлив с проводите и съоръженията, попадащи в кадастрални
единици: 58030.0.378 – местен път в землището на
гр. Правец, и 61807.0.245 – местен път в землището на с. Разлив. Проектът е изработен съгласно
Решение № 230 от 24.07.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Правец.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец до Административния съд – Софийска
област.
Председател:
Н. Яхов
3094

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 833
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност Бойчо бунар от землище гр. Стара Загора,
като за същия се отреди вилна устройствена
зона – Ов – за производствени, складови и общественообслужващи дейности, ниско, свободно
застрояване (с височина Н до 7 м).

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
За председател:
М. Пенчев
3162
РЕШЕНИЕ № 834
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии в частта
му за ПИ 013017 и ПИ 013038 в местност Узана
от землище с. Богомилово, община Стара Загора,
като за същите се отреди смесена устройствена
зона – Соп – за производствени, складови и общественообслужващи дейности, средноетажно,
свободно застрояване (с височина Н до 15 м).
Предложени са следните показатели: максимална плътност на застрояване – 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване:
Кинт. –  2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
За председател:
М. Пенчев
3163
РЕШЕНИЕ № 835
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии в
частта му за ПИ 058030, местност Под село, от
землище с. Богомилово, община Стара Загора,
като за имота се отреди жилищна устройствена
зона – Ж м – свободно, ниско застрояване, с
височина Н до 10 м и показатели: максимална
плътност на застрояване – 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване:
Кинт. – 2; минимална озеленена площ –  25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
За председател:
М. Пенчев
3164
РЕШЕНИЕ № 836
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии в частта
му за ПИ № 112006 в местност Герена по КВС
на землище с. Хрищени, община Стара Загора,
като за същия се отреди смесена устройствена
зона – Соп –   за производствени, складови и
общественообслужващи дейности, средноетажно,
свободно застрояване (с височина Н до 15 м).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
За председател:
М. Пенчев
3165
РЕШЕНИЕ № 856
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.222.3 в местност
Комлука по КККР на землище гр. Стара Загора с обща дължина на кабелното трасе 424 м,
преминаващо през селскостопански, горски и
ведомствени пътища № 68850.219.708, 68850.219.63
и 68850.222.728 – публична общинска собственост,
и ПИ № 68850.222.11 – частна собственост, за
нуждите на „Трансвят“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
За председател:
М. Пенчев
3166

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 143
от 15 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Челопеч, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на трасе
на водопровод от ПИ № 80323.001823, преминаващ през поземлени имоти с № 80323.071006 и
№ 80323.071012, до поземлен имот № 80323.71.42
в землището на с. Челопеч.
Проектът и документите се намират в сградата
на Община Челопеч, бул. Трети март, ет. 2, отдел
„Техническа служба“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Челопеч, пред Административния
съд – София област.
Председател:
Н. Николов
3108
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 375
от 27 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура в следния обхват: трасе
на уличен водопровод от съществуващ водопровод в населеното място през поземлен имот
№ 000010 – път ІІІ клас, държавна собственост,
поземлен имот № 000716 – местен път, собственост на Община „Тунджа“, до поземлени имоти
№ 159003 и № 159004 по КВС на землище с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, област Ямбол,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
3089
РЕШЕНИЕ № 376
от 27 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ –  
гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план  – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура в следния обхват: трасе
на уличен водопровод и водопроводно отклонение
от съществуващ водопровод, разположен в ПИ
№ 000103 – път ІV клас, собственост на Община
„Тунджа“, до поземлен имот № 011100 по КВС
на землище с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешението за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
3090
11. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто считано от
1 май 2017 г.
3313
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380. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и
2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от
22.03.2017 г., протокол № 13, обявява конкурс за
академичната длъжност главен асистент – един,
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и
рехабилитация“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Необходимите документи за заемане
на академични длъж ности са определени в
Правилника за придобиване на научната степен
„Доктор на науките“ и за заемане на академични
длъжности в Националната спортна академия
„Васил Левски“ (НСА). Документи се подават
в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА
„Васил Левски“, Студентски град, София.
3063
292. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доценти: в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Информационна сигурност в конвенционални и
облачни архитектури от ИТ) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ при УниБИТ – един;
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Комуникации и управление) за нуждите
на катедра „Комуникации и информиране“ при
УниБИТ – един; професор в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Езиковедски аспекти
на ефективната комуникация на чужд език) за
нуждите на Департамента по общообразователни
дисциплини при УниБИТ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите на адрес: бул. Цариградско
шосе 119, стая 111. За справки – тел. 02 970 85 98,
www.unibit.bg.
3120
60. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
02.06.07. „Енергопреобразуващи технологии и
системи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214,
тел. 056 715 725.
3185
6. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика (сензорни елементи и устройства
за секция „СИТРМ“) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, каб. 406, 1113 София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
3146
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292. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ за нуждите на НДНИВМИ, Национален
център по безопасност на храните – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурса се
подават в деловодството на НДНИВМИ, бул.
Пенчо Славейков 15, София. За справки: тел.
02/952-12-77 и на ст раницата на инстит у та:
www.vetinst-bg.com.
3196
88. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси
за: доцент по професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Генезис, география и
класификация на почвите“; главен асистент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“ (вкл.
почвена ерозия и борбата с нея) за нуждите на
отдел „Хидромелиорации и ПРЗК“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя 7.
3154
1. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Подземно трасе на електропровод 20 kV
към обект „Цех за сурови блокчета от плодове
и ядки“ в УПИ ІІІ-020011, кв. 51, с. Гурмазово,
община Божурище. Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3189
5. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и заявление вх. № Юл-464 от 19.12.2016 г.
от „Ниел“ – ЕООД, представлявано от Николай
Топузов, съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за ПУП – ПЗ (отреждане за ПП) и проект за ПУП – ПП за имот
№ 083595 в местност Чифлика-север, землище на
с. Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман.
Проектът се намира в дирекция „Специализирана
администрация“ в сградата на Техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
3167
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4. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образу вани я, представл яващ водопроводно отклонение за обект „Система за
органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 в
землище с. Българево, община Каварна“ през
общински имот с идентификатор 07257.52.87 в
землище с. Българево, община Каварна. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
3142
5. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образования, представляващ подземен
електропровод CpH 20 kV за обект „Система за
органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК
на с. Българево, община Каварна“ през общински
имот с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102,
07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево,
община Каварна. Проектът се намира в отдел
„Устройство на територията и инвестиции“ при
Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания,
предложения и възражения до общинската администрация – Каварна.
3143
1. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 41 от протокол № 5 на
Общинския съвет – гр. Костенец, от 10.03.2017 г.,
писмо № ОВОС-5 от 29.03.2017 г. на Министерството на околната среда и водите, Решение № 15 от
протокол № 2 на Общинския експертен съвет по
устройство на територията от 21.02.2017 г. съобщава, че е изработен проект –ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) във фаза
предварителен проект за трасе на реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод
от водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни
резервоари висока и ниска зона на гр. Костенец, което преминава през следните поземлени
имоти: № 803004; 112006; 000335; 000082; 000275;
000274; 000068; 000069; 000285; 000221; 000284;
000215; 000166; 000170; 000171; 000020; 000113;
000719; 000114; 000117; 000110; 403001; 813006;
807001; 817003; 813004; 813015; 817001, с ЕКАТТЕ
38916 в землището на с. Костенец, община Костенец, Софийска област. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в общината, ет. 4
(стая № 34), и да направят писмени възражения,
предложения и искания.
3187
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5. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линеен обект „Кабелна
линия 1 kV от нов МКТТ 20/0,4 kV на съществуващ ЖР стълб в ПИ 000326 от ВЛ 20 kV „Аврамов“ през ПИ 000326 и ПИ 260007 до ел. табло
на обект „Търговско предприятие“ в землището
на с. Градец, община Котел, в ПИ 260005. 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.
3141
20. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Йорданка Георгиева Стоименова, че за изграждането на обект: Път ІІІ-623
„Бобов дол – Жедна“ – аварийно възстановяване
на пътен участък от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе (усвояване на нови площи от км
14+850 до км 15+550), с обща площ 13,864 дка
съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-122 от
28.08.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие, е издадена Заповед № ДС-27-335
от 19.12.2016 г. на областния управител на област
Кюстендил, с която се отчуждават 0,208 дка от
поземлен имот № 04501.266.11 – иглолистна гора, намиращ се в землището на гр. Бобов дол,
ЕК АТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, собственост на наследниците на Георги
Атанасов Делибалтов. Предвиденото обезщетение
за отчуждената част от имота е в размер 587 лв.
Заповед № ДС-27-335 от 19.12.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил може да бъде получена в административната сграда на областната
администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44,
ет. 4, стая № 7. Заповедта може да се обжалва
пред Административния съд – Кюстендил, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването є.
3082
20а. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Галя Павлова Величкова, че за изграждането на обект: Път ІІІ-623
„Бобов дол – Жедна“ – аварийно възстановяване
на пътен участък от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе (усвояване на нови площи от км
14+850 до км 15+550), с обща площ 13,864 дка
съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-122 от
28.08.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие, е издадена Заповед № ДС-27-335
от 19.12.2016 г. на областния управител на област
Кюстендил, с която се отчуждават 0,179 дка от
поземлен имот № 04501.266.12 – иглолистна гора, намиращ се в землището на гр. Бобов дол,
ЕК АТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, собственост на наследниците на Илия
Костов Христов – Турски (Илия Костов Христов).
Предвиденото обезщетение за отчуждената част
от имота е в размер 505 лв. Заповед № ДС-27335 от 19.12.2016 г. на областния управител на
област Кюстендил може да бъде получена в
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административната сграда на областната администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44,
ет. 4, стая № 7. Заповедта може да се обжалва
пред Административния съд – Кюстендил, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването є.
3083
20б. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Сика Стоянова Ранева,
че за изграждането на обект: Път ІІІ-623 „Бобов
дол – Жедна“ – аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново
трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км
15+550), с обща площ 13,864 дка съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-15-122 от 28.08.2015 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие,
е издадена Заповед № ДС-27-335 от 19.12.2016 г.
на областния управител на област Кюстендил,
с която се отчуждават 0,021 дка от поземлен
имот № 04501.263.1 – иглолистна гора, намиращ се в землището на гр. Бобов дол, ЕК АТТЕ
0 4501, общ и на Б обов дол, облас т К юс т ендил, собственост на наследниците на Спридон
Милев Божанов (Спиридон Милев Божанов).
Предви дено т о обезщет ение за о т ч у ж дената
част от имота е в размер 65 лв. Заповед № ДС27-335 от 19.12.2016 г. на областния управител
на област Кюстендил може да бъде получена
в административната сграда на областната администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44,
ет. 4, стая № 7. Заповедта може да се обжалва
пред Административния съд – Кюстендил, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването є.
3084
20 в. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и
чл. 61, ал. 3 АПК съобщава на Владимир Панайотов Механджийски, че за изграждането на
обект: Път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна“ –  аварийно възстановяване на пътен участък от км
14+800 до км 15+560 по ново трасе (усвояване
на нови площи от км 14+850 до км 15+550),
с обща площ 13,864 дка съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-15-122 от 28.08.2015 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие,
е издадена Заповед № ДС-27-335 от 19.12.2016 г.
на областния управител на област Кюстендил, с
която се отчуждават 0,636 дка от поземлен имот
№ 04501.266.7 – иглолистна гора, намиращ се в
землището на гр. Бобов дол, ЕК АТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, собственост
на наследниците на Райчо Стоилов Доганджийски. Предвиденото обезщетение за отчуждената
част от имота е в размер 1794 лв. Заповед № ДС27-335 от 19.12.2016 г. на областния управител
на област Кюстендил може да бъде получена
в административната сграда на областната администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44,
ет. 4, стая № 7. Заповедта може да се обжалва
пред Административния съд – Кюстендил, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването є.
3085
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20г. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Огнян Генчев Ничев,
че за изграждането на обект: Път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна“ – аварийно възстановяване
на пътен участък от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе (усвояване на нови площи от км
14+850 до км 15+550), с обща площ 13,864 дка
съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-122 от
28.08.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие, е издадена Заповед № ДС-27-335
от 19.12.2016 г. на областния управител на област
Кюстендил, с която се отчуждават 0,636 дка
от поземлен имот № 04501.266.7 – иглолистна
гора, намиращ се в землището на гр. Бобов дол,
ЕК АТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, собственост на наследниците на Райчо
Стоилов Доганджийски. Предвиденото обезщетение за отчуждената част от имота е в размер
1794 лв. Заповед № ДС-27-335 от 19.12.2016 г. на
областния управител на област Кюстендил може
да бъде получена в административната сграда
на областната администрация – Кюстендил, ул.
Демокрация 44, ет. 4, стая № 7. Заповедта може да
се обжалва пред Административния съд – Кюстендил, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването є.
3086
6. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработил проект за изменение на
действащ подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване (ПУП – ИПРЗ)
за УПИ І – „За комплексно жилищно строителство“, в кв. 112А и създаване на нови УПИ
І – „За комплексно жилищно строителство“, и
УПИ ІІ – „За обществено обслужване“, идентични с имоти с проектни идентификатори
41112.504.2146 и 41112.504.2147 от кадастралната
карта на гр. Кюстендил, и се изменя северната
граница на УПИ І – „За комплексно жилищно
строителство“, в кв. 382 и ул. Ракла от плана за
регулация на кв. Запад, гр. Кюстендил, одобрен
с Решение № 61 от 26.03.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил. Възложител на проекта
е Община Кюстендил. Преписката се намира в
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая 19.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от съобщаването на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Кюстендил.
3188
3. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 и чл. 16, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване,
ел. и ВиК схеми за територията на квартали: 57,
58, 78, 79, 80, 101 по ПУП – ПРЗ на гр. Павел
баня, община Павел баня, област Стара Загора.
Към проекта са приложени протоколи, с които
комисията по чл. 210, ал. 1 ЗУТ е приела представените оценки за определяне пазарната стойност на новообразуваните с плана урегулирани
поземлени имоти и имоти преди урегулирането
им на основание чл. 16, ал. 4 ЗУТ, изготвени от
лицензиран оценител за следните имоти, попадащи
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в зоната на чл. 16 ЗУТ на плана на гр. Павел баня
с идентификатори: 55021.501.1413, 55021.501.1414,
55021.501.1415, 55021.501.1416, 55021.501.1417,
55021.501.1418, 55021.501.1419, 55021.501.1421,
55021.501.1422 , 55021.501.1423, 55021.501.1424,
55021.501.1425, 55021.501.1426, 55021.501.1427,
55021.501.1428, 55021.501.1429, 55021.501.1430,
55021.501.1431, 55021.501.1432 , 55021.501.1433,
55021.501.1434, 55021.501.1435, 55021.501.1436,
55021.501.1437, 55021.501.1438, 55021.501.1439,
55021.501.1440, 55021.501.1443, 55021.501.1549,
55021.501.1561, 55021.501.1562 , 55021.501.1639,
55021.501.1640. Проектът се намира в Община
Павел баня, ул. Освобождение 15, ет. 2, стая
№ 9, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица всеки присъствен ден. 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.
3184
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на ПИ в местността Витска ялия в землището на
гр. Плевен и с. Опанец, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
кабелно отклонение 20 kV от ВЛ 20 kV „Кристал
1“ за ПИ 56722.29.6 в местността Витска ялия в
землището на гр. Плевен. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде разгледан
в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9
до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване
на общината.
3186
3. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване и промяна на ел. схема на ПИ № 078006 в местност
Тюлкерман по КВС на землище с. Хрищени,
община Стара Загора, за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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.
3177
7. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021
в землище с. Яворово, община Стара Загора, за
нуждите на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, и „Агро Paт“ – ЕООД. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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.
3178
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4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване на ПИ
№ 017109 в местността Стамболов хан по КВС
на землище с. Ново село, община Стара Загора,
за нуждите на „Амадеус“ – ЕООД. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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.
3179
43. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – ППР (подробен устройствен
план – план за промяна на регулация) за квартали 37 и 38 по регулационния план на с. Крапец,
община Шабла. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация – Шабла, Техническа служба, стая 105.
3119
2. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава на
заинтересованите, че на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ е изработен ПУП – ПП (парцеларен план) за
„Нова пътна връзка от път SFO 1431 до жп гара
Мирково“, в землището на с. Мирково (ЕКАТТЕ
48324), община Мирково, Софийска област. Проектът се намира в общинската администрация –
с. Мирково, стая № 210 (отдел „Устройство на
територията“). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по подробния устройствен
план в общинската администрация – с. Мирково.
3168

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Върховната административна
прокуратура чрез прокурор Виктор Георгиев
Малинов на чл. 48, 49, 50 и 51 от Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия
(ПИКЕЕ), приети по т. 3 от протоколно Решение
№ 147 на Комисията за енергийно и водно регулиране от 14.10.2013 г., по което е образувано
адм. д. № 3879/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
3149
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Асоциация пулмонална
хипертония“ на Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за
условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8,
чл. 2, ал. 2 – в частта, в която е определен срок
за финансиране на лечението, чл. 4, ал. 3 и 4 –
в частта, с която се обвързва финансирането
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със съобщаването на заповедта по чл. 34, ал. 2,
чл. 18, т. 2, чл. 20, чл. 21, ал. 2 – в частта, с
която се изисква специален ред за представяне
на документи на чужд език, чл. 24, ал. 2 – в
частта, с която се предоставя възможност за
предаване на преписката на външни експерти,
чл. 25, ал. 2, т. 6, чл. 26, ал. 1 – в частта, с която е определен 14-дневен срок за насрочване на
заседание на КЛЧ, чл. 26, ал. 4, чл. 26а, чл. 27,
ал. 1 – в частта, касаеща чл. 26а, чл. 34, ал. 3 и 5,
чл. 38 от Закона за здравето, на МЗ, по което е
образувано адм.д. № 13690/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
3156
Административният съд – Варна, съобщава,
че е образувано адм.д. № 879/2017 г. по описа
на ХІV състав по протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбите
на чл. 9, ал. 1 и 3, чл. 40, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и
чл. 42, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Варна, приета с
Решение № 1125-10/23 от 18.09.2013 г., изменена
с Решение № 1443-8/30 от 28, 29.04.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Варна. Производството
по делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.06.2017 г. от 10,30 ч.,
което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров
3А. Съдът указва на заинтересованите лица, че
в срок един месец от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд –  Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
страни в производството.
3175
Административният съд – Варна, съобщава,
че е образувано адм. д. № 2812/2016 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХХІХ състав,
по жалба от „Вела-96“ – АД, ЕИК 127017466,
срещу Заповед № РД-16-7706-170 от 16.08.2016 г.
на областния управител на област с административен център Варна в частта, с която е одобрен
проектът на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ IV-330 „за
образование – общежитие и спортна база“, зона
без застрояване – коридор хеликоптер, предвидена в имот с ид. 10135.2555.330 и улица в о.т.
3468 – 3472. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в едномесечен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
3176
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ против разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 9 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Оряхово, по което е образувано адм. дело
№ 255/2017 г., насрочено за 20.06.2017 г. от 11 ч.
3198
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, против разпоредбата на чл. 87,
т. 2 от Наредба № 4 на Общинския съвет за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Козлодуй,
по което е образувано адм. дело № 250/2017 г.,
насрочено за 6.06.2017 г. от 11 ч.
3199
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 618/2016 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 26, ал. 5 и 6 от
Наредбата за опазване на обществени я ред
на територията на община Монтана, приета
с Решение № 390 от 16.02.2006 г., допълнена с
Решение № 493 от 27.07.2006 г., Решение № 89
от 29.05.2008 г., Решение № 200 от 20.11.2008 г.,
Решение № 642 от 25.07.2013 г., Решение № 825
от 13.02.2014 г. и Решение № 30 от 17.12.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 618/2016 г. е насрочено
за 9.06.2017 г. от 10,40 ч.
3174
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 104/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 43 във връзка с чл. 29, ал. 3 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, приета с Решение
№ 289 от протокол № 37 от 28.02.2003 г., изменена
и допълнена с Решение № 3 от протокол № 1 от
11.11.2003 г., Решение № 21 от протокол № 3 от
22.01.2004 г., Решение № 92 от протокол № 10 от
12.11.2004 г., Решение № 177 от протокол № 18 от
30.11.2005 г., Решение № 201 от протокол № 20 от
18.01.2006 г., Решение № 232 от протокол № 23 от
31.03.2006 г.; Решение № 273 от протокол № 27 от
11.12.2006 г.; Решение № 297 от протокол № 28 от
14.02.2007 г.; Решение № 310 от протокол № 31 от
12.04.2007 г.; Решение № 159 от протокол № 16
от 15.01.2009 г.; Решение № 271 от протокол № 31
от 25.02.2010 г.; Решение № 311 от протокол № 36
от 19.08.2010 г.; Решение № 355 от протокол № 41
от 27.01.2011 г.; Решение № 400 от протокол № 47
от 28.07.2011 г.; Решение № 23 от протокол № 4
от 26.01.2012 г.; Решение № 90 от протокол № 13
от 25.10.2012 г.; Решение № 120 от протокол № 15
от 21.12.2012 г.; Решение № 130 от протокол № 16
от 31.01.2013 г.; Решение № 166 от протокол № 21
от 28.06.2013 г.; Решение № 210 от протокол № 27
от 19.12.2013 г. и с Решение № 148 от протокол
№ 13 от 25.08.2016 г. на Общинския съвет – с.
Медковец. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
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прок у рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Медковец, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 104/2017 г. е насрочено за 9.06.2017 г. от 10,40 ч.
3153
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 102/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 4, ал. 1 в частта
от носно „насърчаване на част ни я сек тор в
предоставянето на регламентираните в наредба
услуги“, чл. 27 в частта „случаите на ал. 1 и 2
се заплаща депозит в размер 50 лв., който се
възстановява на лицата след констатиране от
служители на общинската администрация, че
използваният терен е почистен“, чл. 42, чл. 60,
ал. 2, т. 6 и чл. 72 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец,
приета с Решение № 87 по протокол № 10 от
29.03.2012 г., изменена и допълнена с Решение
№ 100 по протокол № 14 от 8.06.2012 г., допълнена с Решение № 136 по протокол № 16 от
31.07.2012 г., изменена и допълнена с Решение
№ 277 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена и допълнена с Решение № 437 по протокол
№ 42 от 5.03.2014 г., изменена с Решение № 501
по протокол № 47 от 10.07.2014 г., изменена и
допълнена с Решение № 631 по протокол № 60
от 2.04.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 227 по протокол № 10 от 31.05.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Вършец. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Вършец,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 102/2017 г. е насрочено
за 9.06.2017 г. от 10,40 ч.
3152
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 148/2017 г. по протест, подаден от
прокурор при Районна прокуратура – Златоград,
срещу Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Неделино
в частта є на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21 ,
ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27,
чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 – 37, чл. 66,
67 и 68, приета от ОбС – гр. Неделино, с Решение
№ 192 от 17.03.2005 г. и актуализирана с Решение
№ 220 от 20.06.2016 г., насрочено за 6.06.2017 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
3150
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на
СНЦ „Български правозащитен алианс“ е образувано адм. д. № 341/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 14.06.2017 г. от 10 ч.
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и по което предмет на оспорване е Наредбата за
определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги на Община Челопеч, приета с
Решение № 91, протокол № 12 от 18.02.2003 г. на
ОбС – с. Челопеч, посл. изм. и доп. с Решение
№ 114, протокол № 14 от 28.09.2016 г.
3155
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на „Вигор Ас Ко“ – АД, е образувано адм.
дело № 285/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 14.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е Наредбата за определяне и администриране на местни такси, приета с Решение
№ 329, протокол № 12 от 14.12.2016 г. на Общинския съвет – Ботевград.
3197
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 322/2017 г. по описа на съда по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“ с предмет на оспорване
чл. 29, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Костинброд. Административно дело № 322/2017 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.06.2017 г. от 10 ч. Конституирани страни в
производството са: оспорващ – сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“,
ответник – Общинският съвет – гр. Правец, и
страна – Окръжна прокуратура – София.
3200
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм.д. № 331/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, против чл. 27,
32 и 37 от Наредба № 27 за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Правец, приета с Решение № 254 от
21.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Правец.
Административно дело № 331/2017 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.06.2017 г. от 10 ч. Конституирани страни в
производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – гр. Правец.
3201
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм.д. № 246/2017 г. по описа на съда по жалба
на кмета на община Ботевград против Решение
№ 44 от 23.02.2017 г. по протокол № 4 от същата
дата на Общинския съвет – Ботевград, с което
е прието повторно Решение № 6 от 26.01.2017 г.
по протокол № 2 от същата дата на Общинския
съвет – Ботевград, с което е прието изменение
и допълнение в чл. 38, т. 6.4 в Наредбата за
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определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Ботевград. Административно дело № 246/2017 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.06.2017 г. от 10 ч. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – кметът
на община Ботевград, ответник – Общинският
съвет – Ботевград, и страна – Окръжна прокуратура – София.
3202
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, е образувано адм. дело
№ 375/2017 г. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 5, ал. 2, чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2.1,
буква „в“, т. 2.2, букви „а“ – „в“, чл. 13 и 13а от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на Общинския
съвет при община Горна Малина. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Горна Малина.
3203
Административният съд – София област, четвърти състав, на  основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на Окръжна прокуратура – София, против
чл. 17, ал. 2 и 3 и чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Пирдоп е образувано адм. дело № 391/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 5.07.2017 г. от 10 ч.
3204
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, против чл. 1,
ал. 2 и чл. 21, ал. 4 от Наредбата за управление
на общинските пътища на община Антоново. По
протеста е образувано адм. д. № 63/2017 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 10 ч.
3151
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу разпоредби от
Наредбата за управление на общинските пътища
на територията на община Стамболово: чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4, чл. 21, ал. 4, чл. 22,
т. 1, 3 и 4, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1
и 3, чл. 28, ал. 1, т. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
т. 1 – 3, чл. 67, ал. 1 в частта „от 100 до 1000
лв.“; чл. 67, ал. 2 в частта „от 150 до 1500 лв.“;
чл. 68 в частта „от 150 до 1500 лв.“ и в частта
„от 250 до 2500 лв.“, по който е образувано адм.д.
№ 385/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 14.06.2017 г. от 10 ч.
3130
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорват чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1, т. 4, чл. 31, 32, 67 и 68 от Наредба № 7 за
управление на общинските пътища в община
Димит ровг ра д, приета с Решение № 527 от
21.07.2005 г. на Общинския съвет – Димитровград, е образувано адм.д. № 412/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 21.06.2017 г. от 10,20 ч.
3173
Благоевградският районен съд съобщава на
Уче-Боб Иджеома, роден на 15.07.1978 г. в Нигерия,
без адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 787/2017 г., заведено от
Кремена Павлова Далева с адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1,
ет. 2, офис 4, с правно основание чл. 49 СК, за
получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
копие от искова молба и доказателства към нея в
едномесечен срок от обнародване на съобщението.
Ако ответникът не се яви в съда за получаване
на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
3134
Софийският районен съд, 149 състав, по гр.д.
№ 15935/2017 г. призовава в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ Армандо Сула, албански гражданин,
с неизвестен адрес в Република България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд,
ІІІ гражданско отделение, 149 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис
от искова молба и приложенията, подадена от
Мирослава Дианова Димитрова, с правно основание чл. 49 от Семейния кодекс, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
3181
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 1 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 1503/2017 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Илия
Филипов Илиев с постоянен адрес: Софи я,
ж.к. Люлин 5, блок № 535, вх. А, ет. 12, ап. 58,
Таня Наумова Илиева с постоянен адрес: София,
ж.к. Люлин 5, блок № 535, вх. А, ет. 12, ап. 58, и
„Чикън Мийт 2012“ – ЕООД, ЕИК 202113223, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 5, блок № 535, вх. А, ет. 12,
ап. 58, представлявано от Илия Филипов Илиев,
за отнемане на имущество на обща стойност
112 722,02 лв. описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Илия Филипов Илиев:
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла в капитала на „Чикън Мийт“ – ЕООД, ЕИК 202113223,
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със седалище и адрес на управление: София,
ж.к. Люлин, бл. 535, вх. А, ет. 12, ап. 58, представлявано от Илия Филипов Илиев;
– с у мат а в ра змер 19 52 5 л в., вне с ен а
на каса по спестовен влог в левове с IBAN
BG89PIRB74014601515890, открит в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Илия Филипов Илиев;
– сумата в размер 68 151,02 лв., постъпила
от трето лице по спестовен влог в левове с
IBAN BG89PIRB74014601515890, открит в „Банка
Пиреос България“ – АД, с титуляр Илия Филипов Илиев;
– сумата в размер 75 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG94UNCR70004521006582, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Илия Филипов Илиев;
– сумата в размер 4000 лв., постъпила от
трето лице по разплащателна сметка в левове
IBA N BG94U NCR70 0 045210 06582 , о т к ри та в
„УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Илия
Филипов Илиев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Илия Филипов Илиев:
– сумата в размер 1956 лв., изпратена от
Илия Филипов Илиев чрез системата за бързи
разплащания WESTERN UNION.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Таня Наумова Илиева:
– сумата в размер 15 лв., внесена по каса
по разплащателна сметка в левове № 19076000,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Таня
Наумова Илиева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и
чл. 62 ЗОПДНПИ от „Чикън Мийт 2012“ – ЕООД:
– сумата в размер 18 000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит Коненкт 200“, с peг. № СА 5527 МК, рама
WF0GXXTTPG7C70113, двигател № 7C70113, с
дата на първа регистрация 10.05.2007 г.
С ъгласно оп ределен ие о т 4.04.2017 г. по
гр. дело № 1503/2017 г. по описа на СГС, І ГО,
1 състав, съдът определя тридесетдневен срок,
считано от датата на обнародване на обявлението, в който т рети 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, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 1503/2017 г. по описа
на СГС, І ГО, 1 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.10.2017 г.
в 13,30 ч.
3113
Софийският градски съд, търговско отделение, V І-22 състав, призовава кредиторите
на длъжника „Атриум България“ – ЕООД, да
се явят в заседание на 17.05.2017 г. в 11,30 ч. в
Софийския градски съд, бул. Витоша 2, по т.д.
№ 1051/2017 г. на СГС, ТО, 22 състав, образувано
по молбите по чл. 679 ТЗ на „Мирдин трейд“
Лтд, Кремена Йорданова Михайлова, „Ай Ер
Сървисиз“ – ЕООД, и „Дитрих Брос Дивелопмънтс“ СА срещу „Атриум България“ – ЕООД.
3148
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
57. – Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:

О тчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31.12.2016 г.

2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от такси и удръжки
– Доброволен пенсионен фонд

996

– Професионален пенсионен фонд

524

2,849

2,838

32,445

31,468

36,920

34,830

Разходи за персонала

(9,005)

(9,042)

Други оперативни разходи

(9,408)

(8,005)

(18,413)

(17,047)

17,877

17,783

(89)

(15)

Финансови приходи

4,438

4,515

Финансови разходи

(3,094)

(3,832)

– Универсален пенсионен фонд
Общо приходи от такси и удръжки
Oперативни разходи за управление на пенсионните фондове

Общо разходи
Резултат от управлението на пенсионните фондове
Изменение на пенсионните резерви

Печалба преди данъци
Разходи за данъци
Печалба за периода

19,132

18,451

(1,625)

(1,620)

17,507

16,831

Друг всеобхватен доход за периода
Общо всеобхватен доход за периода

-

-

17,507

16,831

Отчет за финансовото състояние
към 31 декември
31.12.2016 г.

31.12.2015 г.

BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и еквиваленти

16,795

18,253

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата
и загубата

46,812

40,978

Вземания от пенсионните фондове

2,260

1,727

Имоти, машини и оборудване

6,678

6,919

Нематериални активи

405

359

Други активи

786

642

Отсрочен данъчен актив

141

110

73,877

68,988

309

276

1,753

2,074

ОБЩО АКТИВИ
Пасиви
Задължения към свързани лица
Други задължения
Задължения за корпоративен данък

56

142

167

184

Пенсионни резерви

1,531

1,440

ОБЩО ПАСИВИ

3,816

4,116

Задължение за планове с дефинирани доходи

С Т Р.
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31.12.2016 г.

31.12.2015 г.

BGN’000

BGN’000

СОБСТВЕН К АПИТАЛ
Регистриран капитал

15,004

15,004

Резерви за гарантиране на минималната доходност

29,480

26,483

1,562

1,562

Резерви
Печалби и загуби

24,015

21,823

ОБЩО СОБСТВЕН К АПИТАЛ  

70,061

64,872

ОБЩО СОБСТВЕН К АПИТАЛ И ПАСИВИ

73,877

68,988

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2016 г.
2016 (BGN’000)

2015 (BGN’000)

Постъп-   Плащания
ления

Постъп-   Плащания
ления

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от/към ПФ

35,977

219

35,606

738

Парични потоци, свързани с търговски
контрагенти

158

6,449

209

6,014

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

2

8,320

-

8,446

Парични потоци, свързани с комисиони
на осигурителни посредници

4

1,992

3

1,314

Парични потоци, свързани с банкови такси
и комисиони

-

955

-

858

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

3

3

7

6

Платени и възстановени данъци върху
печалбата

-

1,742

-

1,585

Плащания при разпределения на печалби

-

12,311

-

12,236

Други парични потоци от основна дейност

6

619

10

511

Всичко парични потоци от оперативна
дейност

36,150

32,610

35,835

31,708

Парични потоци, свързани с нетекущи
материални и нематериални активи

-

692

-

292

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

1,272

6,913

5,227

4,254

Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други

1,336

1

1,549

-

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

-

-

-

-

Всичко парични потоци от инвестиционна
дейност

2,608

7,606

6,776

4,546

Изменение на паричните средства през
периода

38,758

40,216

42,611

36,254

Парични потоци от инвестиционна дейност

(1,458)

6,357

Парични средства в началото на периода

18,253

11,896

Парични средства в края на периода

16,795

18,253
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Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2016 г.
Основен
капитал

Към 31 декември 2015 г.

Резерви Печалби Резерви
и загуби
за гарантиране на
мин. доходност

Общо

15,004

1,562

21,823

26,483

64,872

Текуща печалба

-

-

17,507

-

17,507

Друг всеобхватен доход за периода

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

17,507

-

17,507

Дивиденти

-

-

(12,318)

-

(12,318)

Общо сделки с акционери

-

-

(12,318)

-

(12,318)

-

-

(2,997)

2,997

-

15,004

1,562

24,015

29,480

70,061

Всеобхватен доход за периода

Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал

Увеличение на резерва за гарантиране на минималната доходност
Към 31 декември 2016 г.

Съставител: 
Ръководители:
Ив. Лазарова                                                                                             М. Маринов
Д. Петкова
57а. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31.12.2016 г.
2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от лихви

2,193

2,518

873

857

Нетни печалби от операции с чуждестранна валута

1,108

3,033

Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата

4,634

(3,638)

(13)

(6)

(566)

-

Приходи от дивиденти

Нетни разходи по инвестиционни имоти
Нетна печалба/(загуба) от пазарни преоценки на инвестиционни имоти
Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

(73)

(56)

Общо приходи

8,156

2,708

Инвестиционна такса

(734)

(244)

Общо оперативни разходи

(734)

(244)

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

7,422

2,464

Отчет за изменението на нетните активи на разположение
на осигурените лица към 31.12.2016 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ

2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

130,244

128,258

7,422

2,464

Получени вноски от осигурени лица

9,247

9,032

Минус: Такса от осигурителни вноски

(226)

(229)

756

666

9,777

9,469

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица
Увеличения

Прехвърлени от други фондове

С Т Р.
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2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

Намаления
Плащания към членове
Такси при трансфер и теглене
Плащания към пенсионери
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

(2,378)

(2,267)

(33)

(41)

(5,944)

(6,504)

(866)

(1,135)

(9,221)

(9,947)

138,222

130,244

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и парични еквиваленти

4,053

7,285

Банкови депозити

3,102

3,075

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава

21,461

17,023

Ценни книжа, издадени от български емитенти (облигации, акции, КИС)

14,593

13,813

128

166

Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина

380

454

87,827

81,455

Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания, свързани с инвестиции

6

94

633

679

Вземания от ПОК
Инвестиционни имоти
ОБЩО АКТИВИ

-

88

6,676

7,242

138,859

131,374

Пасиви
Задължения към ПОК
Задължения, свързани с инвестиции
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Други пасиви
ОБЩО ПАСИВИ
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

267

26

15

1,076

336

8

19

20

637

1,130

138,222

130,244

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

923

250

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(110)

(470)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(664)

(631)

149

(851)

1,752

2,520

Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви
Получени дивиденти
Постъпления от продажба на инвестиции
Покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати
Нетни (плащания) от репо сделки
Парични потоци, свързани с инвестиционна дейност

872

870

42,673

58,490

(47,350)

(51,485)

(1,214)

(3,602)

-

(3)

(14)

(6)
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

BGN’000

(2)

-

-

(3)

Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от (за) инвестиционна дейност

(3,283)

6,781

Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

(3,134)

5,930

7,285

1,246

(98)

109

Пари и парични еквиваленти на 1 януари
Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на 31 декември
4,053
7,285
Съставител:
Ръководители:
Ив. Лазарова                                                                                             М. Маринов
Д. Петкова
57б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31декември
2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от лихви

3,515

3,988

Приходи от дивиденти

1,233

1,157

Нетни печалби от операции с чуждестранна валута

1,673

4,344

Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата

6,997

(4,657)

(15)

(2)

(740)

-

Нетни разходи по инвестиционни имоти
Нетна печалба/(загуба) от пазарни преоценки на инвестиционни имоти
Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

(233)

(240)

Общо приходи

12,430

4,590

Инвестиционна такса

(1,937)

(1,836)

Общо оперативни разходи

(1,937)

(1,836)

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

10,493

2,754

Отчет за изменението на нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2016 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ
Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

207,671

198,115

10,493

2,754

22,076

21,374

(912)

(946)

Увеличения
Получени вноски от осигурени лица
Минус: Такса от осигурителни вноски
Прехвърлени от други фондове

7,720

5,995

28,884

26,423

(903)

(834)

Намаления
Плащания към членове
Плащания към пенсионери
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

(6,636)

(7,958)

(12,502)

(10,829)

(20,041)

(19,621)

227,007

207,671

С Т Р.
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Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Банкови депозити

19,325

13,296

3,417

3,387

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава

38,964

32,561

Ценни книжа, издадени от български емитенти (облигации, акции, КИС)

23,258

20,531

Общински облигации

256

333

Ипотечни облигации

585

698

132,856

128,161

9

110

Вземания, свързани с инвестиции

2,021

2,215

Инвестиционни имоти

7,396

8,136

228,087

209,428

171

158

19

1,580

Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска

430

19

Задължения към НОИ за лица, променили осигуряването си от ФДЗПО

460

-

1,080

1,757

227,007

207,671

Инвестиции в чужбина
Деривативни активи, държани с цел управление на риска

Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОК
Задължения, свързани с инвестиции

Общо пасиви
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

14,394

12,550

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(4,178)

(4,803)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(2,836)

(2,784)

7,380

4,963

Получени лихви

2,885

4,074

Получени дивиденти

1,229

1,160

75,541

99,794

(78,996)

(95,499)

(1,875)

(5,007)

-

1,478

(15)

75

(8)

24

Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от продажба на инвестиции
Покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати
Нетни (плащания)/постъпления от репо сделки
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
Парични потоци от сдеки с чуждестранна валута
Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от (за) инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 1 януари

-

(16)

(1,239)

6,083

6,141

11,046

13,296

2,019
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти

BGN’000

(112)

231

Пари и парични еквиваленти на 31 декември
19,325
13,296
Съставител:
Ръководители:
Ив. Лазарова                                                                                             М. Маринов
Д. Петкова
57в. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31.12.2016 г.
2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от лихви

34,491

37,405

Приходи от дивиденти

12,355

11,247

Нетни печалби от операции с чуждестранна валута

16,654

42,707

Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата

47,125

(42,502)

521

556

(4,048)

-

Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

(1,166)

(1,332)

Общо приходи

105,932

48,081

Инвестиционна такса

(20,294)

18,422

Общо оперативни разходи

(20,294)

18,422

85,638

29,659

Нетни разходи по инвестиционни имоти
Нетна печалба/(загуба) от пазарни преоценки на инвестиционни имоти

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

Отчет за изменението на нетните активи на разположение на осигурените лица
към 31.12.2016 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ

2016 г.

2015 г.

BGN’000

BGN’000

2,140,635

1,916,496

85,638

29,659

Получени вноски от осигурени лица

280,024

269,978

Минус: Такса от осигурителни вноски

(12,151)

(12,182)

73,821

54,357

341,694

312,153

(4,381)

(3,532)

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица
Увеличения

Прехвърлени от други фондове
Намаления
Плащания към членове
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

(142,559)

(114,141)

(146,940)

(117,673)

2,421,027

2,140,635

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Банкови депозити

293,167

220,621

67,604

91,405

С Т Р.
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава

414,072

351,058

Ценни книжа, издадени от български емитенти (облигации, акции, КИС)

137,325

122,998

Общински облигации

1,909

2,485

Ипотечни облигации

5,397

6,445

1,439,369

1,277,930

516

1,256

Вземания, свързани с инвестиции

10,844

11,669

Инвестиционни имоти

62,033

66,082

2,432,236

2,151,949

1,822

1,630

356

5,968

Инвестиции в чужбина
Деривативни активи, държани с цел управление на риска

Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОК
Задължения, свързани с инвестиции
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска

4,249

315

Задължения към НОИ

4,782

3,401

11,209

11,314

2,421,027

2,140,635

Общо пасиви
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

242,364

259,078

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(34,113)

(48,964)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(32,324)

(30,580)

175,927

179,534

Получени лихви

28,032

40,613

Получени дивиденти

12,271

11,204

929,388

1,361,985

(1,052,813)

(1,346,150)

(19,085)

(49,849)

-

(11)

536

285

Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Постъпления от продажба на инвестиции
Покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати
Нетни (плащания) от репо сделки
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

-

108

(26)

(83)

(101,697)

18,102

74,230

197,636

Пари и парични еквиваленти на 1 януари

220,621

21,351

Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти

(1,684)

1,634

Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от (за) инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на 31 декември
293,167
220,621
Съставител:
Ръководители:
Ив. Лазарова                                                                                             М. Маринов
Д. Петкова
3100
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12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на футболните агенти“
(БАФА) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 14.06.2017 г. в 13 ч. в София, ул. Незабравка
25, парк-хотел „Москва“, зала „Конферанс 3“,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
и отчет за дейността на сдружение „БАФА“ за
2016 г.; проект за решение – ОС приема доклад
и отчет за дейността на сдружение „БАФА“ за
2016 г.; 2. приемане на бюджет на сдружение
„БАФА“ за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклад и отчет за дейността на сдружение
„БАФА“ за 2017 г.; 3. обсъждане и приемане на
изменения в устава на сдружение „БАФА“; проект
за решение – ОС приема изменение на устава на
сдружение „БАФА“; 4. обсъждане и утвърждаване
на решение на управителния съвет за прием на
членове на сдружението и трансформирането
им от „асоциирани“ в членове с право на глас;
проект за решение – ОС потвърждава решение
на УС на сдружение „БАФА“; 5. други. Канят се
всички членове на сдружението да присъстват
на събранието, като се регистрират от 12,50 ч. до
13 ч. в деня на събранието. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ
за самоличност. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление всеки работен ден от  9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 18,
ал. 5 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3208
4. – Управителният съвет на АМЕА – Асоциация на медийните експерти в администрацията, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на организацията на 20.06.2017 г. в 17 ч. в София,
ул. Шипка 3, при следния дневен ред: 1. доклад
на председателя; 2. освобождаване на членове на
УС по тяхна молба; 3. избор на нови членове на
УС; 4. бъдещето на организацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 27.06.2017 г. на същото място
и при същия дневен ред.
3190
1. – Управителният съвет на „Лекториум
Розикруцианум – Интернационална школа на
Златния Розенкройц“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 5.07.2017 г. в 18,30 ч. в сградата на
сдружението в София, ул. Звънче 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2016 г.; 2. приемане на бюджета за 2017 г.;
3. приемане промени в устава на сдружението,
касаещи начина на свикване на общо събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
3158
31. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
изборно събрание на 16.06.2017 г. в 10 ч. в административната сграда на сдружението – Варна,
бул. Христо Ботев 4В, при дневен ред: избор на
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делегати за общото събрание на НЛРС – СЛРБ.
Поканват се всички избрани делегати на общите събрания на ловно-рибарските дружини
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум в обявения начален час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
3205
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Надежда и милосърдие – 2006“ – Дупница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на сдружението да присъстват на общо събрание
на 26.06.2017 г. в 17,30 ч. в сградата на старата
поликлиника, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. приемане на нов член на сдружението и на управителния съвет; 3. разни.
3191
2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Раковски“ – Ивайловград, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 5, т. 3
от устава на клуба свиква общо събрание на
23.06.2017 г. в 17 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград, ул. България 46, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
клуба през 2016 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет през 2016 г. и финансов отчет за
същата година; 3. приемане на бюджета на клуба
за 2017 г.; 4. определяне размера на членския внос
за 2018 г.; 5. избор на управителен и контролен
съвет; 6. избор на председател на управителния
и председател на контролния съвет; 7. разни. Поканват се всички членове на клуба да присъстват
на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава
събранието ще се проведе в 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да са регистрирани.
3157
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 26.06.2017 г. в 18 ч. в Казанлък в сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко Д.
Петков 52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2016 г.; 2. вземане на решение за
приемане на бюджета на сдружението за 2017 г.;
3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място един час по-късно.
3147
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Футболен клуб Секирово“,
гр. Раковски, област Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава кани всички
членове на сдружението да се явят на 30.06.2017 г.
в 19 ч. в сградата на стадион „Петър Парчевич“ в гр. Раковски за провеждане на общо
събрание при следния дневен ред: 1. одобряване и приемане на годишния финансов отчет,
доклада за дейността на сдружението, отчет за
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финансовото състояние на сдружението и дейността на управителния съвет, правила и ред за
осъществяване на общественополезна дейност и
за набиране и разходване на средства на сдружението, както и основните насоки и програма за
дейността; 2. избор на нов състав на управителния съвет; 3. промяна на адреса на управление
на сдружението; 4. изменение и допълнение на
устава относно адреса на управление – чл. 3,
основните цели на сдружението – чл. 6, както
и периода за свикване на редовно общо събрание – чл. 22, ал. 1. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава събранието ще се проведе в 20 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
3182
11. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство при СОУ „Гео Милев“ – с. Белозем, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 7.07.2017 г. в 18,30 ч. в сградата на заведение
„Борис Касъл“ в с. Белозем, област Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. изменение на устава; 3. изменение на името на сдружението; 4. освобождаване
на органите на управление; 5. избор на органи
на управление.
3206
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Георги Асенов Велев – ликвидатор на Фондация „Проф. Янко Добрев“, в ликвидация по ф.д.
№ 470 на Софийския градски съд, със седалище
София, район „Триадица“, ул. Добрила 5, ет. 2,
ап. 8, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
3209
Далила Тодорова Коларска – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Страйкбол клуб
Витоша“ – в ликвидация, със седалище и адрес
на управление София 1407, кв. Кръстова вада, ул.
Джон Атанасов 5, БУЛСТАТ 175098365, в ликвидация по ф. д. № 2848/2006 на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок считано от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
2969
Евелина Димитрова Димитрова – ликвидатор на ССК „Дева спорт“ със седалище Шумен,
ул. Колю Фичето 9, вх. 2, ап. 41, в ликвидация
по ф. д. № 5/2012 г. по описа на ШОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
3183

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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