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РЕШЕНИЕ № 249
от 11 май 2017 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с тях
(обн., ДВ, бр. 98 от 2007 г.; изм., бр. 1 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2015 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. Член 9 се изменя и допълва така:
„Чл. 9. При проектирането на цифрови електронни съобщителни мрежи от радиослужба
„Радиоразпръскване“ броят на предавателите в
една едночестотна мрежа се определя от предприятието. Изборът на системна конфигурация
се прави в зависимост от конкретното приложение, като техническите параметри могат да
варират спрямо тези, заложени в еталонните
конфигурации RPC 2 (посочени в RRC 06/
GE06), RPC 4 (посочени в RRC 06/GE06), и
тези, посочени в Rep. ITU-R BT.2254.“
§ 2. В чл. 14 т. 4 се изменя така:
„4. медианна стойност на интензитета на
електромагнитното поле (ЕМП) – да е не помалка от стойностите, посочени в приложение
№ 9.“

С Т Р.
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§ 3. Приложение № 1 към чл. 3 се изменя и допълва така:
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„Приложение № 1
към чл. 3

МЕЖДУНАРОДНО
СПОРАЗУМЕНИЕ/
СТАНДАРТ/ПРЕПОНАИМЕНОВАНИЕ
РЪКА/ТЕХНИЧЕСКО ИЗИСКВАНЕ
RRC 75/GE75
FINAL ACTS of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1
and 3) Geneva, 1975
RRC 84/GE84
Regional Agreement relating to the Use of the Band 87.5-108 MHz for FM Sound Broadcasting
(Region 1 and Part of Region 3)
RRC 06/GE06
FINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital
terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230
MHz and 470-862 MHz (RRC-06)
БДС 4616
Радиоразпръскване на УКВ – ЧМ. Основни параметри
БДС 15886
Предаватели радиоразпръсквателни стационарни от нискочестотния и средночестотния обхват, автоматизирани. Основни параметри, технически изисквания и методи
за измерване
БДС EN 62105
Цифровa система за звуково разпръскване. Спецификация на интерфейса за приемане
на данни (RDI)
БДС EN 60244-5
Методи за измерване на радиопредаватели
БДС EN 62106
Технически изисквания за системи радиосигнали (RDS) за VHF/FM звуково разпръскване в честотен обхват от 87.5 MHz до 108.0 MHz
БДС EN 300 401
Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване (DAB) за возими,
носими и стационарни приемници
БДС EN 300 468
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна информация (SI) в
DVB системи
БДС EN 300 472
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за пренасяне на ITU-R Teletext
система В в DVB цифрови потоци
БДС EN 300 708
Телевизионни системи. Предаване на данни чрез Teletext
БДС EN 300 743
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитриране
БДС EN 300 744
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и модулация
при цифрова наземна телевизия
БДС EN 301 192
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за разпръскване на данни
БДС EN 301 234
Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на мултимедийни
обекти (МОТ)
БДС EN 301 700
Цифрово звуково разпръскване (DAB). УКВ – ЧМ разпръскване: взаимно указване
на едновременни DAB услуги чрез RDS-ODA 147
БДС EN 301 958
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при наземна цифрова
телевизия (RCT), включващ OFDM с многократен достъп
БДС EN 302 018-1
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване
БДС EN 302 077-2
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни
съоръжения за цифрово наземно аудиоразпръскване (T-DAB). Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
БДС EN 302 245-2
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни
съоръжения за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
БДС EN 302 296-2
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни
съоръжения за цифрово наземно телевизионно разпръскване (DVB-T). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
БДС EN 302 755
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна телевизионна разпръсквателна система
(DVB-T2)
БДС ETS 300 384
Устройства радиопредавателни. Предаватели на УКВ – ЧМ. Звуково разпръскване
СД ETSI/TS 102 812 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация 1.1.3 на мултимедийна домашна
платформа (MHP)
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МЕЖДУНАРОДНО
СПОРАЗУМЕНИЕ/
СТАНДАРТ/ПРЕПОНАИМЕНОВАНИЕ
РЪКА/ТЕХНИЧЕСКО ИЗИСКВАНЕ
СД ETSI/TR 101 190 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Указания за реализиране на услуги за наземно
DVB. Аспекти на предаването
СД ETSI/TS 101 197 Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB система за едновременно криптиране. Архитектура и синхронизация на главна станция
СД ETSI/TS 103 197 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложение на DVB система за едновременнно
криптиране в главна станция
СД ETSI/ETR 289
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на скремблиране и
условен достъп (CA) в цифрови системи за разпръскване
СД ETSI/ETR 132
Системи за радиоразпръскване. Проектиране на обекти с предаватели за УКВ – ЧМ
звуково радиоразпръскване
ISO/IEC 14496
Information technology – Coding of audio-visual objects
ETSI ES 201 980
Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification
ETSI TS 102 563
Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio
ETSI TS 102 831
Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second generation digital
terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
EBU Tech. 3299
HD Image Formats for TV production – 2004
EBU Tech. 3307
Service Requirements for Free-to-air HDTV Receivers
EBU Tech. 3308
Broadband TV – opportunities and challenges – 2005
EBU Tech. 3312
Digital Terrestrial HDTV Broadcasting in Europe
Rec. ITU-R SM.329
Unwanted emissions in the spurious domain
Rec. ITU-R BS.412
Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF
Rec. ITU-R SM.1009 Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHz and
the aeronautical services in the band 108-137 MHz
Rec. ITU-R SM.1268 Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions at
monitoring stations
Rec. ITU-R BT.1368 Planning criteria, including protection ratios, for digital terrestrial television services in the
VHF/UHF bands
Rec. ITU-R P.1546
Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz
to 3000 MHz
Rec. ITU-R BS.1615 „Planning parameters“ for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz
Rec. ITU-R SM.1682 Methods for measurements on digital broadcasting signals
Rec. ITU-R BT.1735 Methods for objective reception quality assessment of digital terrestrial television broadcasting
signals of System B specified in Recommendation ITU-R BT.1306
Rec. ITU-R SM.1875 DVB-T coverage measurements and verification of planning criteria
Rep. ITU-R BT.2254 Frequency and network planning aspects of DVB-T2
Забележка. Последните редакции на международните стандарти, препоръки и технически изисквания
са посочени на интернет страниците на съответните организации.“

§ 4. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Абзац втори се изменя и допълва така:
„Основните изходни данни за подготовката на
техническите характеристики са, както следва:
– териториален обхват;
– местоположение на предавателната станция – наименование на местността или адрес
на точката на излъчване;
– географски координати (в градуси, минути,
секунди) и надморска височина на кота терен
(в метри) на точката на излъчване;
– работна/централна честота на радио-/
телевизионен предавател;
– медианна стойност на интензитета на ЕМП;
– допустими стойности за мощност на
изхода на предавателя и за максималната
ефективно излъчена мощност.“

2. Абзац трети се изменя и допълва така:
„За мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване „Технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения“
се изготвят и съгласно следните параметри:
– модулация;
– кодово отношение;
– защитен интервал;
– вид на приемането;
– брой носещи честоти в блока – FFT;
– матрица на носещите сигнали – pilot
pattern (PPT).“
§ 5. Точка 6 от приложение № 6 към чл. 13
се изменя така:
„6. Честотни ленти 470.0-582.0 МHz и 582.0790.0 MHz – дециметров обхват, предназначен
за цифрово радиоразпръскване.“

С Т Р.

„
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§ 6. Точка II.2 от таблицата на приложение № 7 към чл. 14, т. 1 се изменя така:
Вид електронни съобщителни мрежи

2.

„

Стойност,
kHz

Звуково радиоразпръскване в обхват 174.0-230.0 MHz

7000

§ 7. Точка II.2 от таблицата на приложение № 8 към чл. 14, т. 2 се изменя така:
Вид електронни съобщителни мрежи

2.

“

Стойност,
Hz

Звуково радиоразпръскване в обхват 174.0-230.0 MHz

0,5×10 -6

“

§ 8. Приложение № 9 към чл. 14, т. 4 се изменя и допълва така:

„Приложение № 9
към чл. 14, т. 4
Мeдианна стойност на интензитета на електромагнитното поле
Вид електронни съобщителни мрежи

Стойност,
dB (µV/m)

Аналогови мрежи
1. Звуково радиоразпръскване в обхвата на дълги вълни

77

2. Звуково радиоразпръскване в обхвата на средни вълни:
а) дневна приземна вълна

63

б) нощна приземна вълна за слабонаселен район

71

в) нощна приземна вълна за градски район

77

3. Звуково радиоразпръскване в обхвата на къси вълни

43

4. *Звуково радиоразпръскване в УКВ обхвата:
а) за населено място до 30 000 души

54

б) за населено място над 30 000 души, населено място в 20-километровата погранична зона и населено място по Черноморското крайбрежие
с изключение на Варна и Бургас

66

в) за София, Пловдив, Варна и Бургас

74

Цифрови мрежи
1. Звуково радиоразпръскване под 30 MHz :
а) мобилно приемане

34

б) портативно приемане на открито/в сграда

48

2. Звуково радиоразпръскване в обхват 174.0-230.0 MHz:
а) мобилно приемане

59

б) портативно приемане на открито/в сграда

70

3. Телевизионно радиоразпръскване в обхват 470.0-790.0 MHz

съгласно таблица
TABLE A.3.2-2 от
Annex 3.2 на RRC 06/
GE06 и Rep. ITU-R
BT.2254
* Мeдианната стойност на интензитета на електромагнитното поле се определя на границата на зоната
на обслужване на предавателната станция .“

Заключителна разпоредба
§ 9. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

3694
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ДЪРЖАВЕН

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 февруари 2017 г.

по административно дело № 979 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в закрито заседание в състав: председател: Анна
Дими т рова, ч ленове: И ли яна Дой чева и
Мариета Милева, изслуша докладваното от
председателя Анна Димитрова по адм. дело
№ 979/2017.
Производството е по чл. 185 и сл. от АПК.
Образувано е по жалба на „Специализирана болница за активно лечение – гръбначен
цент ър“ – А Д, Софи я, представл явано от
изпълнителния директор Десислава Иванова
Любенова, срещу Наредба № 9 от 4 ноември
2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, издадена
от министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г. В жалбата
се съдържа искане за спиране изпълнението
на обжалваната наредба на основание чл. 166
АПК до окончателното произнасяне на съда,
като са изложени доводи, че с обжалвания
нормативен акт ще бъдат нанесени труднопоправими вреди на жалбоподателя.
Ответникът по жалбата – министърът на
здравеопазването, взема писмено становище
по искането, че предвид едногодишния срок,
предвиден в наредбата, за привеждане на
дейността на жалбоподателя в съответствие с
изискванията є за него не могат да настъпят
вреди от нормативен акт, който все още не
се прилага по отношение на него.
Съдът намира, че така формулираното
искане по чл. 190 АПК във връзка с чл. 166,
ал. 4 във връзка с ал. 2 АПК е допустимо.
Същото е формулирано от жалбоподател,
обжалвал нормативен акт, чиято дейност
се регулира от оспорения нормативен акт,
поради което има правен интерес както от
оспорването, така и от формулираното искане
за спиране на изпълнението.
Съгласно § 1 от ПЗР на Наредба № 9 от
4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ жалбоподателят като лечебно заведение
за болнична помощ, осъществяващо дейност
по ортопедия и травматология към датата
на влизане в сила на наредбата, трябва да
приведе дейността си в съответствие с изискванията є.
Настоящият съдебен състав при сравнение
на изискванията на отменения с оспорената
наредба медицинскси стандарт „Ортопедия
и травматология“ и у твърдени я стандарт
със същото наименование констатира, че
твърдението на жалбоподателя, че в новия

ВЕСТНИК
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стандарт са изк лючени дейности от спина л ната х и ру рг и я, ка к т о и г ръбначни и
гръбначномозъчни оперативни интервенции,
които са били част от предишния стандарт с
изисквания за второ ниво на компетентност, е
основателно. За други дейности, извършвани
от жалбоподателя, нивото на компетентност
е повишено от второ на трето.
Съгласно приложение 2 на оспорената наредба трето ниво на компетентност изисква
по-голям персонал и по-голям минимален
обем дейност. Липсващите дейности и интервенции в новия стандарт биха довели до
намаляване на дейността за жалбоподателя
и невъзможност да отговори на по-високите
изисквания за трето ниво на компетентност
или задължаването му да покрие изискванията по друг медицински стандарт, който би
му позволил да запази дейността си в същия
обем – а именно този по „Неврохирургия“.
Резултатът от новите изисквания на оспорената наредба би бил закриване на болницата
или значителни разходи в рамките на срока
за привеждане на дейността му в съответствие с оспорената наредба. И в двата случая
оспореният подзаконов нормативен акт би
причинил значителни и труднопоправими
имуществени вреди на жалбоподателя. Неоснователно е възражението на ответника, че
към настоящия момент оспорената наредба
не се прилага за жалбоподателя. По силата
на действащата разпоредба на § 1 от ПЗР за
него тече срок за привеждане на дейността
му в съответствие с наредбата, представляващ задължение, произтичащо от приложим
сп ря мо ж а лб оподат ел я нормат и вен а к т.
Новото обстоятелство, настъпило след влизане в сила на нормативния акт, е новото
съотношение на изискванията на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
с изискванията на заварения медицински
стандарт „Неврохирургия“.
Предвид изложеното настоящият съдебен
състав намира, че са налице основанията по
чл. 190 АПК във връзка с чл. 166, ал. 4 във
връзка с ал. 2 АПК за спиране изпълнението
на оспорения подзаконов нормативен акт,
поради което
ОПРЕДЕЛИ:
Спира изпълнението на Наредба № 9 от
4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“,
издадена от министъра на здравеопазването,
обнародвана в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.
Определението подлежи на обжалване с
частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
3735

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 164
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-206 от 23.10.2015 г. от
Александър Иванов Карабаджаков и Стоян Димов
Йорданов с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ XXV-3193,
кв. 10А, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението, нотариален акт № 179,
том V, peг. № 1501, дело № 877 от 4.08.2014 г., скица № 15-435440 от 8.10.2015 г. от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 55419.6702.3193
по КККР на Панчарево.
Действащият подробен план е одобрен със
Заповед № РД-50-09-235 от 2.06.1988 г., Заповед
№ РД-09-50-962 от 31.07.2007 г. и Заповед № РД-0950-384 от 26.05.2014 г. на главния архитект на СО.
Кадастралната карта на с. Панчарево е одобрена със Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № КД-14-22-1197 от 12.08.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от отделите на НАГ
и са приложени техните становища. Същото е
разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-94 от 22.12.2015 г., т. 4, е прието
мотивираното предложение за ИПРЗ.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствена зона
„Вилна зона“ (Жв) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-41 от 2.02.2016 г. на главния архитект на Столичната община е разрешено
изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план: изменение на план за регулация
и застрояване в обхват: УПИ XXV-3193, поземлен
имот с идентификатор 55419.6702.3193 по КККР
на с. Панчарево, откриване на задънена улица
от о.т. 72з до о.т. 72и, кв. 10А, м. В.з. Косанин
дол, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Панчарево“ с писмо
изх. № САГ16-ГР00-736 от 3.02.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-736-[1] от
28.06.2016 г. са внесени проекти за одобряване на
изменение на план за регулация и застрояване за
УПИ XXV-3193 за създаване на нови УПИ ХХV3193 – „за жс“, и УПИ ХХVIII-3193 – „за жс“, и
нова задънена улица от о.т. 72з до о.т. 72и, кв.
10А, м. В.з. Косанин дол, с обяснителна записка.
Представена е декларация за липса на съществуваща растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,

заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
с № СЕК16-ГР94-211 от 3.06.2016 г.
Проект ът е съобщен по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо изх. № РПН16ВК08-264(8) от 16.11.2016 г. на кмета на район
„Панчарево“ в законоустановения срок няма
постъпили възражения. Кметът на район „Панчарево“ не възразява по проекта.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-2 от 10.01.2017 г., т. 6,
като се предлага на главния архитект да внесе
доклад в СОС за приключване на процедурата
по реда на чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Внесеният проект за подробен устройствен
план предвижда урегулиране на поземлените
имоти по начин, който ще доведе до необходимост от промяна в границите на поземлените
имоти в кадастралната карта при прилагането му.
Предвид горното и на основание чл. 65, ал. 2
и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
(в сила от 13.01.2017 г.) проектът за ПР е съгласуван преди одобряването му от СГКК – София,
което е доказано с удостоверение № 01-39217 от
13.02.2017 г. за приемане на проекта за изменение
на КК и КР за обект 55419.6702.3193.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ИПРЗ е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Александър Иванов Карабаджаков
и Стоян Димов Йорданов като собственици на
поземлен имот с идентификатор 55419.6702.3193
по КККР на Панчарево, УПИ XXV-3193, кв. 10A,
c. Лозен, съгласно нотариален акт № 179, том V,
peг. № 1501, дело № 877 от 4.08.2014 г. Въз основа
на същите документи за собственост лицата са
вписани като такива в приложената скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 55419.6702.3193 по КККР на Панчарево.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в разрешението, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта за ИПР се предвижда разделяне на
УПИ XXV-3193 на два нови УПИ XXV-3193 – „за
жс“, и УПИ XXVIII-3193 – „за жс“.
Достъпът до УПИ XXV и УПИ XXVIII е по
действащ план за регулация и по новопроектирана задънена улица от о.т. 72з до о.т. 72и, която

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

е предвидена с изработения план за регулация,
с оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С предвиденото с проекта урегулиране на
задънена улица се засяга имот – частна собственост. Същото е мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за ИПРЗ
в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Вилна
зона“ (Жв) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С изменението на плана за застрояване се
предвижда ниско като характер и свободностоящо
като начин 2-етажно застрояване с Кк < 8,50 м.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ и през улица.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация,
съгласно която не е констатирана наличност на
дървесно-храстова растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът за изменение на КК и КР е приет,
с което е спазено изискването на чл. 65, ал. 2
и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, Заповед № РД-09-1423 от
5.12.2012 г. на кмета на Столичната община,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 6 и 2 и ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и
2, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 81,
ал. 1, 3 и 4 ЗУТ, чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-2 от 10.01.2017 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
на м. В.з. Косанин дол, кв. 10А. Откриване на
задънена улица от о.т. 72з до о.т. 72и. Разделяне
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на УПИ XXV-3193 и създаване на нови УПИ
XXV-3193 – „за жс“, и УПИ ХXVIII-3193 – „за
жс“, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на план за застрояване за нови УПИ XXV-3193 – „за жс“, и УПИ
XXVIII-3193 – „за жс“, кв. 10А, м. В.з. Косанин
дол, съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община.

3647

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 537
от 20 април 2017 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМ А поради възник нали инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет –
гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод
за ПИ 011019 и ПИ 011027 в м. Сухата чешма,
землище с. Медово, община Поморие, и сервитут,
преминаващи през ПИ 354 (полски път, общинска
публична собственост), ПИ 358 (полски път, общинска публична собственост) и ПИ 360 (полски
път, общинска публична собственост), с дължина
на трасето около 938 м“.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

3708

Председател:
А. Адамов
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 203
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за обект: „Външно ВиК трасе до
ПИ № 180079, м. Долен комсал подсело, землище
гр. Първомай, област Пловдив“, във връзка с
проектиране и изграждане на обект: „Търговски
и обслужващ център за земеделска техника и
автомобили“.
Председател:
Д. Петков
3705
РЕШЕНИЕ № 205
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за външни ел. и ВиК комуникационни връзки за захранване на ПИ № 042004,
м. Кошитски юрт, землище гр. Първомай, във
връзка с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане
на обект: „Навес за съхранение на земеделска
продукция, земеделска техника и инвентар“.
Председател:
Д. Петков
3706

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 908
от 27 април 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 68850.65.27 в местност
Орта бозалък по КККР на землище гр. Стара
Загора. За имота се отрежда смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп,
средноетажно свободно застрояване с височина
Н до 15 м, с 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.
Председател:
Т. Брайков
3679
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РЕШЕНИЕ № 909
от 27 април 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 68850.65.28 в местност
Орта бозалък по КККР на землище гр. Стара
Загора. За имота се отрежда смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп,
средноетажно свободно застрояване с височина
Н до 15 м, с 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.
Председател:
Т. Брайков
3680
РЕШЕНИЕ № 910
от 27 април 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 № 048035 в местност Алваджи кайнак
по КВС на землище с. Малка Верея, община
Стара Загора. За имота се отрежда жилищна
устройствена зона – Жм 1 – свободно, ниско
застрояване с височина Н до 7 м, с показатели:
максимална плътност на застрояване – 40 %;
максимален коефициент на интензивност на
застрояване: Кинт. – 0,6; минимална озеленена
площ – 50 %.
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.
Председател:
Т. Брайков
3681
РЕШЕНИЕ № 917
от 27 април 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 68850.138.8 в местност Герена
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по КККР на землище гр. Стара Загора, с обща
дължина на кабелното трасе 160 м, преминаващ
през ПИ с идентификатор 68850.316.280 – „за
второстепенна улица“, ПИ с идентификатор
68850.138.290 – „пасище“ – публична общинска
собственост, и ПИ № 138.289 – собственост на
МЗГ – ХМС, за нуждите на Константин Владимиров Костов и Антония Димитрова Георгиева.
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.
Председател:
Т. Брайков
3682
Димитър Бранков – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: освобождават се като
членове на Надзорния съвет Гълъб Спасов Донев,
Владимир Теофилов Туджаров, Галин Емилов
Каменов; определят се за членове на Надзорния
съвет Бисер Христов Петков, Мирослав Ненков
Ненков, Лъчезар Димитров Борисов.
3723
7. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на
основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С170020-178-0007976
от 10.04.2017 г. възлага на Владимир Христов Меразчиев следния недвижим имот: масивна сграда
в с. Бяла, община Сливен, съгласно нотариален
акт № 136, том I, рег. № 909, дело № 50/2007 г.,
вписан в Службата по вписванията при РС – Сливен, с вх. № 11 от 7.02.2007 г., дв. вх. № 1073 от
7.02.2007 г., акт № 106, том IV, представляваща:
сладкарница, обособена като второ ниво със
застроена площ 120 кв. м, състояща се от два
склада, коридор и зала, и трето ниво със застроена площ 120 кв. м, състоящо се от 4 канцеларии
и коридор, ресторант с РЗП 363 кв. м, включва
преддверие със санитарни възли, основна зала
с изложение на юг, част от която е разделена с
лека преграда, малка (банкетна) зала с изложение на изток, кухненски и складови помещения.
Чрез вътрешно стълбище се достига до сутерена
на сградата, където са разположени коридори
и складови помещения, построена в общински
поземлен имот № 111, попадащ в урегулиран
поземлен имот XVII – „За автоспирка, ресторант
и магазин“, в кв. 9, при граници: изток – улица,
запад – река, север – улица, юг – улица, ведно
с отстъпено право на строеж върху общинска
земя, при първоначална цена 124 250 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
3712
719. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
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на недвижим имот изх. № С170016-091-0000170
от 3.05.2017 г. възлага на Соня Иванова БотеваМинчева, с адрес за кореспонденция ж.к. Тракия,
бл. 121, вх. А, ет. 4, ап. 12, Пловдив, област Пловдив, недвижим имот, както следва: самостоятелен
обект в сграда (въведена в експлоатация с удостоверение № 34 от 6.04.2006 г., издадено от главния
архитект на Община Пловдив) съгласно одобрен
архитектурен проект в екзекутив от 20.05.2005 г. на
Община Пловдив, Дирекция „УПАБ“, в УПИ III,
комплексно жилищно застрояване от квартал 130
по плана на I градска част, Пловдив, намиращ се
на бул. Княгиня Мария-Луиза 25, ет. 2, обект 3,
между бл. 21 и бл. 22, а именно: офис № 3 с
идентификатор 56784.520.1367.1.7, разположен в
поземлен имот – сграда № 1 с идентификатор
56784.520.1367, намиращ се на II етаж (кота +3,60),
състоящ се от едно помещение, със застроена
площ 104,86 кв. м, ведно с 4,67 % (6,70 кв. м) от
общите части на сградата и 20,08 % от общите
части, обслужващи изключително обектите на
втория етаж (тоалетна с площ 9,22 кв. м и коридори с площ 29,80 кв. м), намиращ се в Пловдив,
бул. Княгиня Мария-Луиза 25, ет. 2, обект 3,
при граници: на същия етаж: 56784.520.1367.1.8,
56784.520.1367.1.6; под обекта: 56784.520.1367.1.3,
56784.520.1367.1.2; над обекта: 56784.520.1367.1.11,
56784.520.1367.1.10. Предназначение на самостоятелния обект: за офис. Брой нива на обекта: 1. Стар идентификатор: няма, за сумата
63 410 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
3655
6. – Медицинският у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един, за
нуждите на Катедрата по медико-социални науки
на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоа нна – ИС УЛ“, Фа к ул т ет по общес т вено
здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор
„Наука“ – ФОЗ).
3733
21. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, за нуждите
на катедра „Информационна сигурност“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил
Левски“ – един, за цивилен служител. Конкурсът
е обявен със Заповед № РД-02-418 от 25.04.2017 г.
на началника на НВУ „Васил Левски“, линк:
http://www.nvu.bg/node/1712. Срок за подаване на
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документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета.
За контакти: тел.: (062) 618-875; Siemens: 62075;
GSM 0888-131-479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
3656
37. – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 236 от
27.04.2017 г. на Министерския съвет докторантури
за учебната 2017/2018 г. по следните специалности:
Ши- Области на висше обрафър зование, професиона лни
направления и докторски
програми

Форми на
обучение

резадовна дочна
7.
7.1.

4.
4.3.

Здравеопазване и спорт
Медицина
Акушерство и гинекология

1

1

Обща хирургия

2

2

Неврология

2

Медицинска рентгенология
и радиология

1

Инфекциозни болести

1

Епидемиология

1

Природни науки, математика и информатика
Биологически науки
Паразитология и хелминтология

1

Общо:

9

3

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина с приложено или нотариално заверено
копие от нея или уверение за успешно положени
държавни изпити; 4. апликационен формуляр;
5. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната нау чна област.
Срок за подаване на документи за участие в
конку рсите за докторанту ра в Медицинския
университет – Плевен – 2 месеца, считано от
датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Приемът на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1,
ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
3663
7. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научни специалности „Клинична
хематология“ за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Клинична онкология“ на Медицинския факултет – един със
срок 3 месеца; „Епидемиология“ към катедра
„Епидемиология и медицина на бедствените
ситуации“ на Факултета по обществено здра-
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ве – един със срок 2 месеца; професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Медицинска информатика“ към
катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ на Факултета по
обществено здраве – двама със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032) 602-403.
3657
44. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за военнослужещ в катедра „Електроника“ на
факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, научна специалност „Радиолокация
и радионавигация“, учебна дисциплина „Организация на свръзките за ВМС“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки на тел.: 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
3725
712. – Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(Инженерна хидрология, хидравлика и водно
стопанство) в секция „Хидрологични прогнози“
към департамент „Прогнози и информационно
обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1784, бул. Цариградско шосе 66,
деловодството на института, тел. 02/462-46-29.
3724
532. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН,
София, обявява следните конкурси за главни
асистенти: в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, нау чна специалност „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в
областта на зависимости структура – активност
на биологично активни вещества“, за нуждите
на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към
ИБФБМИ – един; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни
свойства“ към ИБФБМИ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
3658
918. – Инстит у т ът по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН,
София, обявява конкурси за: академичната длъжност професор по професионално направление
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4.3. Биологични науки, Екология и опазване на
екосистемите (02.22.01) за нуждите на секция „Екосистемни изследвания с център LTER – България“,
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск
и консервационна биология“ – един; академичната длъжност главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологични науки, Ентомология
(01.06.14) за нуждите на секция „Биоразнообразие
и екология на безгръбначните животни“, отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един,
двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1, София.
3662
63. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че са издадени заповеди за
отчуждаване на недвижими имоти на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
ЗОС, попадащи в улична регулация и в обхвата
на обект: „Инженерна инфраструктура на кв.
Модерно предградие и вътрешноквартална ВиК
мрежа, район „Връбница“, гр. София“, съгласно
действащ план за регулация на м. Модерно предградие, одобрен със заповеди № РД-09-50-337 от
23.06.1997 г. и № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на
главния архитект на гр. София, решения № 40 по
протокол № 20 от 30.03.2001 г. и № 149 по протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-7
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2656
(нeзастроен) с площ 54 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.562 по
КККР. Липсват данни за собственика на 7 кв. м
от отчуждавания имот.
2. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-8
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2659
(незастроен) с площ 93 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.583
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
3. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-12
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2685
(незастроен) с площ 3 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.537
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
4. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-15
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3599
(незастроен) с площ 5 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.909
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
5. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-21
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2646
(незастроен) с площ 25 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.2464

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
6. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-23
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3591
(незастроен) с площ 46 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.329
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
7. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-25
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2643
(застроен) с площ 94 кв. м и построената в имота
сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2643.1
с площ 15 кв. м, представляващи реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.372 по КККР.
Липсват данни за собственика на 19 кв. м от
отчуждавания имот.
8. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-30 от
28.02.2017 г. на кмета на Столичната община на ПИ
с проектен идентификатор 68134.2822.2664 (застроен) с площ 80 кв. м и построените в имота сгради
с проектни идентификатори 68134.2822.2663.6 с
площ 20 кв. м и 68134.2822.2663.5 с площ 16 кв. м,
представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.594 по КККР. Липсват данни за
собственика на ПИ с проектен идентификатор
68134.2822.2664.
9. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-34
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2691
(застроен) с площ 65 кв. м и построената в имота
сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2690.3
с площ 17 кв. м, представляващи реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.560 по КККР.
Липсват данни за собственика на 46 кв. м от
отчуждавания имот.
10. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-35
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2639
(застроен) с площ 70 кв. м и построената в имота
сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2638.2
с площ 15 кв. м, представляващи реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.370 по КККР.
Липсват данни за собственика на 13 кв. м от
отчуждавания имот.
11. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-38
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2687
(незастроен) с площ 4 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.538
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
12. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-39
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2681
(незастроен) с площ 34 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.449
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
13. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-40
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2679
(незастроен) с площ 6 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.448
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
14. Заповед СОА17-РД40-41 от 28.02.2017 г.,
поправена със Заповед № СОА17-РД40-51 от
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24.03.2017 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор
68134.2822.2635 (застроен) с площ 16 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор
68134.2822.2634.3 с площ 17 кв. м, представляващи
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.336
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
15. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-42
от 28.02.2017 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2633
(застроен) с площ 16 кв. м и построената в имота
сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2632.3
с площ 28 кв. м, представляващи реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.335 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
3684
6. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Подземна
кабелна линия“ за захранване на имот с идентификатор № 37099.42.132 по КК на с. Кичево
(съответстващ на ПИ № 042132 по КВС на землище с. Кичево), община Аксаково, област Варна,
с териториален обхват имоти по кадастралната
карта на с. Кичево, както следва: 37099.42.281
и 37099.42.284 – полски пътища, собственост на
Община Аксаково, и 37099.42.140 – жилищна територия, собственост на Тодор Руменов Добрев,
Боряна Янева Георгиева, Стоянка Желязкова
Стоянова, Димитрина Желязкова Георгиева,
Антониа Ангелова Пашова-Георгиева, Владислав
Янчев Георгиев и Мирослав Янчев Георгиев.
Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на
Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден
на техническата служба – всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
3709
9. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-3934 „за жил.
строителство“, УПИ ІІІ-3145 „за жил. строителство“, УПИ ІV-173 „за жил. строителство“, УПИ
V-4005 „за жил. строителство“, УПИ VІ-174 „за
жил. строителство“, УПИ VІІ-175 „за жил. строителство“, УПИ VІІІ-176 „за жил. строителство“,
УПИ ІХ-3146 „за жил. строителство“ и УПИ Х-177
„за жил. строителство“ в кв. 3 и УПИ V-169 „за
жил. строителство“, УПИ VІ-170 „за жил. строителство“, УПИ ХХХV-158 „за жил. строителство“, УПИ ХХХІV-159 „за жил. строителство“,
УПИ ХХХІІІ-160 „за жил. строителство“, УПИ
ХХХІІ-161 „за жил. строителство“ и УПИ ХХХІ162 „за жил. строителство“ в кв. 4 по плана на
СО „Зеленика“, Варна. Проектът е изложен в
район „Аспарухово“ при Община Варна, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Аспарухово“.
3743
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на обект: Трасе на нов
водопровод ∅ 90 ПЕ – отклонение от съществуващ ПХ ∅ 80 АЦ за водоснабдяване на имоти в
местност Бучимиша, землище на Велинград и
с. Драгиново, община Велинград. Общата дължина на новото трасе ще бъде 1525 м. То ще бъде
проектирано да започне от т. 1 – съществуващ
пожарен хидрант ∅ 80 АЦ, намиращ се пред
жилищен блок в кв. 284 на ул. Милеви скали, да
тръгне в източна посока по ул. Милеви скали, да
пресече ул. Христо Смирненски и да продължи в
източна и североизточна посока в сервитута на
съществуващ общински път, докато достигне до
т. 22. Там трасето се разклонява. Единият клон
тръгва в северна посока, а другият в южна посока,
така че да се осигури водоснабдяване за всички
имоти в местността. Трасето е проектирано на
около 1 – 1,5 м в общинските пътища и не засяга
частни имоти. Сервитутът на трасето съгласно
чл. 112 ЗВ е 1,30 м – по 0,65 м от двете страни
на оста. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
3741
21. – Община гр. Грамада, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и план за регулация за
ПИ 173001 по КВС на землището на гр. Грамада,
област Видин, с начин на трайно ползване – пътна
мрежа, за промяна на предназначението в УПИ
І-173001 за жилищно застрояване. Проектът е
изложен в техническата служба в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по
него до общинската администрация.
3740
17. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
водопровод за захранване на поземлени имоти
№ 27499.180.335 и 27499.91.1, собственост на „Стилконст ру к ционс“ – ЕООД, и „СК ИН АТИК“ –
ЕООД, преминаващ през ПИ № 180.334 с начин
на тр. ползване – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и № 223.628 – „пасище“ – публична общинска собственост, м. Под Енина, всички
в землището на с. Енина, община Казанлък, с
дължина на трасето 1301,2 м и сервитут 0,898 дка.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
3776
16. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на водопровод за захранване на поземлен
имот (ПИ) № 27499.221.15, местност Каменно
мостче, собственост на „Електрообзавеждане
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Казанлък“ – ЕООД, преминаващ през ПИ с
начин на трайно ползване: „напоителен канал“ – № 179.25; „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – № 179.101, № 180.184, № 180.334;
„пасище“ – № 179.397, № 179.518, и „за местен
път“ – № 180.181, всички в землището на с. Енина, община Казанлък, с дължина на трасето
1740,58 м и сервитут 1,201 дка. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
3779
5. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: „Оптична кабелна свързаност на
КЦМ – Пловдив, с оптична мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, на територията на община Куклен,
землище на гр. Куклен“. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 2 ЗУТ
пряко заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация –
гр. Куклен. Проектът е изложен в стая № 109,
ет. 1 в сградата на общинската администрация –
гр. Куклен. Приемни дни: вторник от 8,30 до
11,30 ч. и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч. Тел. за
връзка: 03115/21-50.
3665
8. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица,
че e изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за
изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за:
Цех за метални изделия в УПИ І-17078, кв. 22А
по плана за регулация на с. Гърляно, община
К юстендил, преминаващо през ПИ 0108 от
картата на възстановената собственост (КВС) в
землището на с. Гърляно, община Кюстендил, с
ЕК АТТЕ 18352. Проектът се намира в Община
Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, ст. 19. Възложител на проекта е ,,АБ – Терм“ – ЕООД, с
управител Христо Михайлов Абаджиев. На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта за
ПУП – ПП до общинската администрация – гр.
Кюстендил.
3769
8. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Допълнително водоснабдяване на
с. Кос и с. Лале“ в землището на с. Джелепско,
с. Кос, с. Лале и с. Неофит Бозвелиево, община
Момчилград, с възложител: Община Момчилград.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23. 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.
3710
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1. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РД-20-69 от 16.05.2017 г. на възложителя „АВЕ
принт“ – ЕООД, Пловдив, с ЕИК 115620232, да
извърши строително-монтажни работи съгласно
одобрения от областния управител на област
Пловдив на 20.01.2017 г. технически инвестиционен проект за обект: „Улична канализация за
УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 – обществено обслужване – частно училище, местност Ветрогона,
зем л и ще на с. Марково, общ и на „Родоп и“,
преминаваща през териториите на две общини:
Пловдив и „Родопи“, в област Пловдив. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му.
3746
4. – Общ ина „Родопи“, облас т П ловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа на „Пълдин ТВ“ – ООД, за захранване
на нови абонати в с. Марково, община „Родопи“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3664
414 . – Общ и н а С а н д а нск и на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните
лица, че е постъпило искане за процедиране
на изготвения проект на подробен устройствен
п ла н – парцеларен п ла н за п роек т но т расе
„Път – улична регулация“ с начало ОТ84 – ОТ
86 и следва полски път с идентификатор 011055,
местността К юрнорещ, с. Лиляново – ОТ401
до ОТ416 с широчина 6 м, община Сандански.
Проек т ното т расе на пътя п реминава п рез
имоти: ПИ 011059 – нива, ПИ 011055 – полски
път, ПИ 011060 – нива, ПИ 011057 – нива, ПИ
011033 – нива, ПИ 011056 – нива, ПИ 011052 – нива,
и кв. 7 – урбанизирана територия. Проектът се
намира в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403, и
може да се прегледа от заинтересованите. Съгласно 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.
3711
21. – Община Своге на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
внесен за разглеждане и процедиране проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за имоти извън границите на урбанизираните територии, землище на гр. Своге,
община Своге, Софийска област, представляващи: имот № 000271 с начин на трайно ползване:
водно течение, държавна публична собственост;
имот с проектен № 000317 (образуван от имот
№ 000272) с начин на трайно ползване: др. недър-
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вопр. горска площ, държавна частна собственост,
с площ 1451 кв. м, и имот с проектен № 000319
(образуван от имот № 000272) с начин на трайно
ползване: др. недървопр. горска площ, държавна
частна собственост, с площ 526 кв. м, с цел промяна предназначението на горската територия за
изграждане на предпазна дига по десния бряг на
р. Искър. Преписката се намира в дирекция „Устройство и развитие на територията“ при Община
Своге и справки по нея могат да се правят всеки
работен ден от седмицата. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация. Обявлението да се
разгласи в 10-дневен срок от обнародването по
реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
3742
8. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за ПИ № 41143.500.2034 по КК
и КР на с. Калипетрово, община Силистра. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
3775
9. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Изграждане на кабелно електрозахранване 20 kV за захранване на
трафопост тип БКТП в ПИ № 014048 в землището
на с. Професор Иширково, община Силистра,
област Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
3767

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване срещу
Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г., в
сила от 3.06.2014 г.), издадена от министъра на
околната среда и водите, по жалба от „Феникс
Експорт“ – ЕООД, Бургас, чрез пълномощника
си адв. Л. Атанасова от САК, преупълномощена
от адв. дружество „Вълчев и Борисов“, с адрес:
София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6, по което е образувано адм. д. № 4165/2017 г. по описа
на Върховния административен съд, І колегия,
VІІІ отделение, насрочено за 13.12.2017 г., 11 ч.,
1-ва зала.
3718

ВЕСТНИК
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Административният съд – Варна, съобщава,
че е образувано адм.д. № 2024/2015 г. по описа
на Административния съд – Варна, по оспорване срещу Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 във връзка с ч л. 110, а л. 4 и
чл. 16, ал. 1 – 5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 ЗУТ, писмо
вх. № ИИБ 13003508ВН от 4.12.2013 г. на РИОСВ,
решение по т. 7 на протокол № 36 от 2014 г. на
ЕСУТ – Община Варна, и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД15007675ВН
от 24.03.2015 г. ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс
Чайка (19 м.р. и 20 м.р.) – Варна, и план-схеми
(ел., ВиК) по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като променя
отреждането за УПИ ІІ-245 – „за озеленяване“,
в частта на УПИ ІV-60 и улица от о.т. 85 до о.т.
124 по жалба на Правдолюб Симеонов Станев,
Добринка Антонова Кирова, Йорданка Филева
Цветкова и Милен Трифонов Танев (собственици
или носители на вещни права относно жилища
в бл. 36, кв. Чайка, Варна) и в частта на УПИ
ІІІ-60, УПИ ІV-239, улица от о.т. 85 до о.т. 124 и
улица от о.т. 83 до о.т. 125 по жалба на Младен
Пенев Иванов, Екатерина Александрова Захова,
Мария Павлова Симеонова и Ивайло Йорданов
Стайков (собственици или носители на вещни
права относно жилища в бл. 37, кв. Чайка, Варна). Съдът указва на заинтересованите лица,
че в едномесечен срок от обнародването „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.
3688
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор от Районна прокуратура –
гр. Елена, против чл. 20, ал. 1, т. 10 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване
и преместване на децата в детските градини
на територията на община Златарица, приета с
Решение № 179 от 26.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Златарица. Образувано е адм. д.
№ 280/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 14.07.2017 г. от 9,30 ч.
3691
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 14, ал. 1, чл. 16, ал. 1, 2 и 3, чл. 17, ал. 1 и
2, чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 36 от Наредбата за
управление на общинските пътища в община
Балчик, приета от Общинския съвет – гр. Балчик,
с Решение № 199 на 5.12.2008 г., по който протест
е образувано адм. д. № 260/2017 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
3.10.2017 г. от 13 ч.
3729
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна проку рату ра – Ловеч, с който
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се оспорват разпоредбите на чл. 20, 23 и 28 от
Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Тетевен, приета с Решение № 258 от 29.08.2016 г. на
ОбС – гр. Тетевен, по който протест е образувано
адм. д. № 125/2017 г. по описа на Административния съд – Ловеч.
3690
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват разпоредбите на т. 4 и 5 на раздел IV
„Предимства“ от приложение № 1 към чл. 17 и т. 3
и 4 на раздел „Общи критерии“ от приложение
№ 2 към чл. 18 от Наредба № 4 за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията
на община Троян, приета с Решение № 312 от
22.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Троян, по
който протест е образувано адм. д. № 153/2017 г.
по описа на Административния съд – Ловеч.
3765
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 175/2017 г. по
протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Монтана, срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 28
и 29 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища, приета с Решение № 96 от протокол
№ 18 от 28.12.2000 г. на Общинския съвет – гр.
Вълчедръм. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Вълчедръм, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 175/2017 г. е насрочено
за 14.07.2017 г. от 10 ч.
3666
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 176/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 29, 30 и 31 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Лом, приета с
Решение № 217 от протокол № 20 от 6.10.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
о т ве т н и к – Общ и нск и я т с ъве т – г р. Лом, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 176/2017 г. е насрочено за 30.06.2017 г. от 10,40 ч.
3726
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, на разпоредбите
на чл. 28, предл. последно и чл. 36 от Наредба
№ 31 за условията и реда за записване, отписване
и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, приета от
Общинския съвет – гр. Искър, с Решение № 220
от 27.09.2016 г. по протокол № 13 от 27.09.2016 г.,
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по което е образувано адм. дело № 346/2017 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
3730
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 35, ал. 1 и 3 от
Наредба № 26 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Искър, с Решение
№ 346 от 3.07.2013 г., вписано в протокол № 28
от 3.07.2013 г., по който е образувано адм. д.
№ 345/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
3763
Административния съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 37 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долна Митрополия, приета с Решение № 194 от 31.08.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Долна Митрополия,
по който е образувано адм. д. № 347/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
3764
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на административен акт – чл. 5, ал. 2,
чл. 17а, ал. 5 в частта „…и ловни кучета…“, чл. 19,
чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 21, ал. 1, 2 и 3, чл. 22, ал. 1 и
2, чл. 23 и приложения VІІ и VІІІ от раздел ІІІ от
Наредба № 10 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в община
Куклен, по което е образувано адм.д. № 1158/2017 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 11.07.2017 г. от 9 ч.
3689
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, против разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 18а, ал. 5,
т. 4 и чл. 49 от Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Самуил (Наредба
№ 7), приета с решение на Общинския съвет –
с. Самуил, по който е образувано адм. д. № 69/2017
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 20.06.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
3753
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 14а
от Наредбата за опазване на обществения ред
и чистотата в община Силистра, по което е
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образувано адм. д. № 110/2017 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
3761
Административният съд – Силистра, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Октай Есат Наим на Решение № 202, взето по
протокол № 25 от 28.02.2017 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Главиница, област Силистра, с което на основание чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о,
ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи е приет годишен план за
паша по землища за стопанската 2017/2018 г. и
са определени недвижимите имоти – общинска
собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, за индивидуално и за общо
ползване по землища на съставните населени
места съгласно приложени списъци, в частта му,
с която общинските пасища и мери в землището
на с. Вълкан, ЕКАТТЕ 12440, не са определени
за индивидуално ползване, а за общо, по което
е образувано адм. д. № 78/2017 г. по описа на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 7.06.2017 г. от 14 ч.
3685
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра,
на чл. 1 ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 20, ал. 4, чл. 21,
чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27, ал. 1 и 2,
чл. 28, ал. 2, чл. 30 – 36, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 66,
ал. 1 и 2 и чл. 67 от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Кайнарджа, приета с Решение № 264 по протокол
№ 46 от 29.06.2007 г. от заседание на Общинския
съвет – с. Кайнарджа, по което е образувано
адм. д. № 96/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, и е насрочено съдебно
заседание на 5.07.2017 г. от 11 ч.
3686
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Силистра, на чл. 1, ал. 2, чл. 22,
ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за управление
на общинската пътна мрежа на територията на
община Главиница, приета с Решение № 122 по
протокол № 15 от 27.07.2016 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Главиница, по което е
образувано адм. д. № 93/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, и е насрочено
съдебно заседание на 5.07.2017 г. от 11 ч.
3687
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 175/2017 г. по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 4, т. 18 в частта относно „религиозно“, чл. 6,
ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Чепеларе,
приета с Решение № 232 по протокол № 31 от
18.05.2002 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, изменяна и допълвана с Решение № 33
от 23.12.2003 г., Решение № 109 от 17.06.2004 г.,
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Решение № 114 от 17.06.2004 г., Решение № 193
от 28.10.2004 г., Решение № 238 от 20.12.2004 г.,
Решение № 353 от 27.10.2005 г., Решение № 38
от 28.12.2007 г., Решение № 56 от 31.01.2008 г.,
Решение № 96 от 27.03.2008 г., Решение № 126
от 8.05.2008 г., Решение № 203 от 28.07.2008 г.,
Решение № 252 от 23.10.2008 г., Решение № 788
от 25.11.2010 г., Решение № 701 от 24.09.2015 г.,
Решение № 44 от 29.12.2015 г., Решение № 209
от 28.09.2016 г., Решение № 210 от 28.09.2016 г.,
Решение № 239 от 27.10.2016 г., Решение № 346 от
26.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
насрочено за 26.06.2017 г. от 13,50 ч.
3755
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 33 състав, призовава Йоли Борисова
Братоева-Харизанова като заинтересована страна
по адм.д. № 8966/2016 г., образувано по жалба
от Цветанка Борисова Минковска-Начева срещу Заповед № КД-14-22-623 от 9.07.2012 г. на
началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София. Делото е насрочено за
21.09.2017 г. от 14 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
3762
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 434/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 5.07.2017 г. от 10 ч. Производството е по реда
на чл. 185 и сл. АПК и е образувано по протест
на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 1, глава втора „Собственост и
ползване на пътищата“, глава трета „Специално
ползване на пътищата“, чл. 39, т. 5, чл. 40, чл. 41,
ал. 1 и глава шеста „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Горна Малина.
3692
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. д. № 433/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 28.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са разпоредбите на чл. 1, чл. 2, ал. 1,
чл. 3, ал. 3, глава втора „Собственост на пътищата“, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 3, чл. 13, т. 2, чл. 14,
ал. 1, чл. 16, чл. 19, ал. 1 и 2 и ал. 5 – 7 и глава
седма „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за управление на общинските
пътища в община Долна баня.
3693
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 4 във връзка
с чл. 31, 33 и 34 от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Опан, приета с Решение № 65 от 30.03.2016 г. на
Общинския съвет – с. Опан, по което е образу-
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вано адм. д. № 204/2017 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено
за 29.06.2017 г. от 14,30 ч.
3728
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основа н ие ч л. 181 А ПК с ъобща ва, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 3,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1, т. 4, чл. 31, 33 и 34 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията
на община Раднево, приета с Решение № 978 от
25.06.2015 г. на Общинския съвет – гр. Раднево,
по който е образувано адм. д. № 205/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 6.07.2017 г. от 10,30 ч.
3760
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против чл. 8, ал. 2,
т. 8 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Търговище. По протеста
е образувано адм. д. № 88/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.06.2017 г. от 10 ч.
3754
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1, т. 4, чл. 31 и сл., чл. 67 и 68 от Наредба
№ 13 за управление на общинските пътища в
община Елхово, по което е образувано адм. д.
№ 140/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 6.07.2017 г. от 9,30 ч.
3759
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на чл. 3, т. 13 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, безопасността
на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на
територията на община Елхово, приета с решение по т. 144/21/1 от 23.07.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Елхово, по което е образувано адм.д.
№ 135/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 4.07.2017 г. от 9,30 ч.
3727
Благоевградският районен съд съобщава
на Роман Сирожитдинович Насиров, роден на
22.11.1981 г., жител на Република Узбекистан, без
постоянен адрес в Република България, да се
яви в съда като ответник по гр.д. № 623/2017 г.,
заведено от Мария Иванова Насирова с постоянен
адрес: Благоевград, ж.к. Еленово 29, вх. Б, ет. 6,
ап. 18, и настоящ адрес – Благоевград, ул. Петър Зографски 3, вх. А, ет. 6, ап. 17, с правно
основание чл. 49 СК във връзка с чл. 322, ал. 2
ГПК, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК
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ведно с копие от искова молба и доказателства
към нея в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда за получаване на
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
3731
Благоевградск и ят районен съд съобщава
на Роман Сирожитдинович Насиров, роден на
22.11.1981 г., жител на Република Узбекистан, без
постоянен адрес в Република България, да се яви в
съда като ответник по гр.д. № 649/2017 г., заведено
от Мария Иванова Насирова с постоянен адрес:
Благоевград, ж.к. Еленово 29, вх. Б, ет. 6, ап. 18, и
настоящ адрес – Благоевград, ул. Петър Зографски
3, вх. А, ет. 6, ап. 17, с правно основание чл. 127а,
ал. 2 и 4 СК, за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с копие от искова молба и доказателства
към нея в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда за получаване на
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
3732
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, съобщава на Тайфун Гьонюл, роден на
22.08.1973 г. в Република Германия, гражданин
на Република Турция, сега с неизвестен адрес,
че следва да се яви в съда на 15.06.2017 г. в 10 ч.,
за да получи съдебните книжа като ответник по
гр.д. № 1188/2016 г. на РС – Добрич, заведено от
Незиха Мехмед Абтула по иск за прекратяване
брака на страните. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, съгласно който,
ако въпреки публикацията ответникът не се яви
в съда, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца. На основание
чл. 40 ГПК ответникът, който живее в чужбина,
е длъжен да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Ако не стори това, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени.
3752
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Исмаил Багджъ, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 4.09.2017 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4108/2017 г., заведено от Надка
Сашова Багджъ от гр. Кричим, за развод. Ако
въпреки публикацията ответникът не се яви в
съда при разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител.
3766
Районният съд – Провадия, призовава Баки
Нарлъ, с нерегистриран в Република България
адрес, да се яви в съда на 21.06.2017 г. в 10,30 ч.
като ответник по гр.д. № 1204/2016 г., заведено от
Фатме Бедриева Алишева като майка и законен
представител на детето Гюлджан Баки Нарлъ.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 40, ал. 2 ГПК.
3678
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
33. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Mашини и съоръжения
Инвестиционни имоти
Финансови активи
Нетекущи активи
Текущи активи
Финансови активи
Вземания, свързани с инвестиции
Вземания от свързани лица
Вземания във връзка с данъци върху дохода
Други вземания
Пари и парични еквиваленти
Текущи активи
Общо активи

2015 г.
’000 лв.

137
253
1 031
993
2 414

136
499
1 031
1 245
2 911

42 728
834
220
637
44 419
46 833

30 459
83
810
75
182
459
32 068
34 979

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)
2016 г.
’000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал
Други резерви
Резерв от бизнес комбинации
Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви
Нетекущи пасиви
Отсрочени данъчни пасиви
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Задължения във връзка с данъци върху дохода
Задължения към персонала и осигурителни институции
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

2015 г.
’000 лв.

10 500
1 055
(361)
21 462
32 656
13 050

10 500
1 055
(361)
12 100
23 294
11 360

43
43

39
39

693
165
226
1 084
1 127
46 833

138
148
286
325
34 979

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември
2016 г.
2015 г.
’000 лв. ’000 лв.
Приходи от пенсионноосигурителна дейност
14 019
14 544
Административни разходи
(7 594)
(7 569)
Печалба от пенсионноосигурителна дейност
6 425
6 975
Промяна на пенсионни резерви
(1 645)
(2 348)
Печалби/(Загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в пе5 359
(3 036)
чалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти, нетно
(4)
(4)
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Други приходи
Други финансови разходи, нетно
Печалба преди данъци
Разходи за данъци върху дохода
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината

С Т Р. 1 9
2016 г.
2015 г.
’000 лв. ’000 лв.
9
7
(14)
(19)
10 130
1 575
(768)
(81)
9 362
1 494
9 362
1 494

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове
Постъпления, свързани с пенсионни резерви
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Плащания към персонал и осигурителни институции
Платени данъци върху печалбата
Други парични потоци от основна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Получени лихви и дивиденти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Други парични потоци от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност
Загуба от валутна преоценка на парични средства
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Парични средства, заделени за резерви
Общо пари и парични еквиваленти в края на годината

2015 г.
’000 лв.

14 132
(138)
44
(3 136)
(959)
(2 167)
(525)
(147)
7 104

14 343
(253)
26
(2 671)
(1 998)
(2 301)
206
7 352

(13)
(45 777)
36 692
(4)
1 955
(7 147)

(362)
(10 263)
2 638
(4)
1 163
(6 828)

(325)
(325)
(368)
459
91
546
637

(273)
(273)
(1)
250
209
459
459

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

АкционеДруги Резерв от бизнес Неразпределена
рен капи- резерви
комбинации
печалба
тал
Салдо към 1 януари 2015 г.
10 500
1 055
(361)
10 606
Печалба за годината
1 494
Общо всеобхватен доход за
1 494
годината
Салдо към 31 декември 2015 г.
10 500
1 055
(361)
12 100
Печалба за годината
9 362
Общо всеобхватен доход за
9 362
годината
Салдо към 31 декември 2016 г.
10 500
1 055
(361)
21 462

Общо
капитал
21 800
1 494
1 494
23 294
9 362
9 362
32 656
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Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща
на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Резерв минимална
доходност
ППФ
Салдо към 1 януари 2015 г.
1 041
Изменение на пенсионноосигури209
телните резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.
1 250
Изменение на пенсионноосигури134
телните резерви
Салдо към 31 декември 2016 г.
1 384
Изготвил: Д. Моллов

Резерв ми- Пожизнен
нимална
пенсионен
доходност
резерв
УПФ
ДПФ
7 914
5
2 139
-

Пожизнен
Общо пенсипенсионен онноосигурирезерв
телни резерви
УПФ
25
8 985
27
2 375

10 053
1 511

5
(1)

52
46

11 360
1 690

11 564

4

98

13 050

Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков

33а. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания, свързани с инвестиции
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения, свързани с инвестиции
Данъчни задължения
Нетни активи в наличност за доходи

2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

4
65
3
2
76

5
60
2
2
69

817
186
398
697
098

97
218
23
338
75 760

072
037
393
354
856

76
200
20
296
69 560

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Печалби за финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
3 639
или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
33
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
3 672
Вноски за осигурени лица
6 932
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
87
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
7 019
Изплатени суми по осигурителни и пенсионни договори
(3 809)
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
(148)
Удръжки и такси за ПОАД
(534)
Намаления, свързани с осигурителни вноски
(4 491)
Увеличение, нетно
6 200
Нетни активи в наличност в начало на периода
69 560
Нетни активи в наличност в края на периода
75 760

2015 г.
’000 лв.
3 229
12
3 241
6 351
181
6 532
(4 455)
(286)
(481)
(5 222)
4 551
65 009
69 560
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Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания за данъци, нето
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода

2015 г.
’000 лв.

6 932
(3 708)
(513)
87
(148)
(160)
2 490

6 351
(4 363)
(438)
181
(286)
(30)
1 415

1 840
(12 983)
8 636
(37)
388
(2 156)
9
343
2 354
2 697

1 749
(14 677)
10 086
(566)
21
(3 387)
216
(1 756)
4 110
2 354

Изготвил: Д. Моллов

Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков
33б. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения, свързани с инвестиции
Задължения по превеждане на средства по чл. 4б КСО
Данъчни задължения
Нетни активи в наличност за доходи

39
789
29
40
899

19
2
22
877

950
303
684
815
752
1
658
104
897
12
672
080

2015 г.
’000 лв.
36
696
24
20
778

1
2
4
774

904
294
702
720
620
653
527
167
347
273

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, нетно
Печалба (загуба) от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица и лихви от НАП

2016 г.
’000 лв.
42 142

2015 г.
’000 лв.
33 676

1 219
43 361
104 931

(45)
33 631
100 855
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2016 г.
’000 лв.

Средства на лица, възобновили осигуряването си по чл. 124а КСО
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Възстановени суми от НОИ
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Задължение към лица, променили осигуряването си по реда на чл. 4б КСО
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

17
27 423
17
132 388
(1 289)
(42 241)
(17 360)
(12 052)
(72 942)
102 807
774 273
877 080

2015 г.
’000 лв.
36 164
23
137 042
(1 041)
(36 949)
(6 580)
(12 268)
(56 838)
113 835
660 438
774 273

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица

104 948

Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове

(1 244)

(1 014)

(12 047)

(12 210)

3 138

9 920

(17 956)

(10 705)

Плащания към пенсионен резерв
Нетен паричен поток от оперативна дейност

100 855

(45)

(27)

76 794

86 819

24 828

23 832

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи

(317 057) (488 215)

Постъпления от продажба на финансови активи

242 929

381 793

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(12 024)

(6 259)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

9 347

194

Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно

(15 261)

(3 473)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(67 238)

(92 128)

448

1 962

Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти

10 004

(3 347)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

30 811

34 158

Пари и парични еквиваленти в края на периода

40 815

30 811

Печалба от валутна преоценка на парични средства

Изготвил: Д. Моллов

Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков

33в. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2016 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубатата
Вземания
Парични средства
Общо активи

4
90
4
5
105

033
995
445
693
166

2015 г.
’000 лв.
4
86
2
2
96

272
731
995
371
369
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2016 г.
’000 лв.

Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения по превеждане на средства по чл. 4в КСО

79
165
244
104 922

Нетни активи в наличност за доходи

2015 г.
’000 лв.
81
81
96 288

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2016 г.
’000 лв.
4 004

2015 г.
’000 лв.
5 047

10
4 014
11 992
2 541
14 533
(2 924)
(5 557)
(1 432)
(9 913)
8 634
96 288
104 922

38
5 085
10 711
3 257
13 968
(3 347)
(4 787)
(1 444)
(9 578)
9 475
86 813
96 288

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица

11 991

10 708

Плащания, свързани с осигурени лица

(2 657)

(3 346)

Платени такси на ПОАД

(1 434)

(1 442)

Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност

699

967

(3 715)

(2 497)

56

43

4 940

4 433

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти

2 924

2 785

(20 270)

(25 267)

15 416

16 506

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(17)

(1 252)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

319

17

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(1 628)

(7 211)

10

323

Нетно намаление на пари и парични еквиваленти

3 322

(2 455)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

2 371

4 826

Пари и парични еквиваленти в края на периода

5 693

2 371

Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи

Печалба от валутна преоценка на парични средства

Изготвил: Д. Моллов

Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков

3720
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42. – Управителният съвет на Фондация „Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 29.06.2017 в 18 ч. в сградата на „Банка
ДСК“, София, ул. Г. Бенковски 5, общо събрание
на фондацията при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2016 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2017 г.;
3. приемане на нови настоятели на фондацията;
4. разни.
3719
3. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Рьорих“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.07.2017 г. в
14 ч. в помещението на библиотеката на Национално сдружение „Рьорих“ в София, ул. Доспат 7,
ателие 6, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за изтеклия период и финансов отчет; 2. отчет на
контролния орган за изтеклия период; 3. избор
на управителен съвет и на контролен орган; 4.
приемане на основни насоки и рамкова програма
за дейността на сдружението; приемане на бюджет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3721
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Египетска асоциация в Република
България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 17.07.2017 г. в
11 ч. в офиса на сдружението на ул. Царибродска 144, ет. 3, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
изменяне на устава на сдружението; 2. освобождаване на членове на управителният съвет на
сдружението и избиране на нови членове.
3714
5. – Управителният съвет на Асоциацията на
преработвателите и търговците на пчелни продукти
в Република България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.07.2017 г. в 14 ч.
в София, ул. Дукатска планина 13 – 19, вх. В, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършеното
от управителния съвет за периода 2015 – 2016 г.; 2.
освобождаване на УС; 3. избор на членове на УС;
4. промяна на седалището; 5. разни. В случай че
липсва необходимият за провеждането на общото
събрание кворум, събранието се отлага за 15 ч. и
ще се проведе независимо от броя на присъстващите в съответствие с чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава на АПТППРБ.
3715
5. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб ЛП супер спорт“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.07.2017 г. в 13 ч. в София, ж.к. Люлин,
бл. 704, вх. Д, ет. 6, ап. 104, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промени на
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дейността на сдружението от осъществяване
на дейност в частна полза в осъществяване на
общественополезна дейност, както и изменения
на устава във връзка с изменение на дейността
на сдружението и вписването му в централния
регистър на СНЦ към МП; 2. други.
3751
5. – Управителният съвет на Регионалното
дружество за подкрепа на лица с умствени
затруднения (РДПЛУЗ) – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно годишно събрание на 17.07.2017 г. в
17 ч. в залата за рехабилитация на Дневния
център за възрастни хора с увреждания към
РДПЛУЗ, Видин, ул. Теодосий Търновски 52,
при следния дневен ред: 1. доклад за отчетния
период – 2016 г.; 2. промяна в устава на организацията; 3. избор на управителен съвет; 4.
избор на контролно-ревизионна комисия; 5.
разни. Писмените материали по дневния ред на
събранието се намират в офиса на дружеството на адрес: Видин, ул. Братя Миладинови 2.
Регистрацията на членовете на дружеството
и на упълномощените лица ще се извърши
на датата на провеждане на общото събрание
в 17 ч. на мястото за провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. на същото място, при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
3750
6. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-стрелкови клуб ВИА“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
27.07.2017 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в Плевен, ул. Българска авиация 55, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна
в името на дружеството; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане на промяна
в устава на дружеството; 4. избор на членове на
управителния съвет. Поканват се всички членове
или техни пълномощници да вземат участие в
събранието. Писмените материали са на разположение на членовете в седалището на дружеството
всеки работен ден от 8,30 ч. до 17 ч.
3722
Бина Николова Са дова – л и к ви дат ор на
СНЦ „Зелена светлина“, Казанлък, БУЛСТАТ
123718943, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Христо Ботев 61, в ликвидация по
ф. д. № 144 от 2006 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички кредитори на СНЦ „Зелена светлина“, Казанлък,
да предявят своите вземания в шестмесечен
срок от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
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