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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. –
„Анализ на пазара на пощенските услуги“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното

събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2017 г. – „Ана
лиз на пазара на пощенските услуги“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 4 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8191
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Коми
сията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 4 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8192

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика Бъл
гария във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за
Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 4 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8194

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 628
ОТ 31 АВГУСТ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Каменица“, разположено в землището на с. Златна
нива, община Каспичан, област Шумен, на
„Голдън фийлд“ – ООД, гр. Шумен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предло
жение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
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(ЗПБ) – строителни материали – варовици,
от находище „Каменица“, разположено в зем
лището на с. Златна нива, община Касп ичан,
област Шумен, описано в Акт за изключителна
държавна собственост № 1593 от 26 януари
2017 г., утвърден от министъра на регионално
то развитие и благоустройството, на „Голдън
фийлд“ – ООД, гр. Шумен, която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
242,7 дка, съвпадаща с площта на утвърдените
запаси от находище „Каменица“, индивиду
ализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 7 в Координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Гол
дън фийлд“ – ООД, гр. Шумен – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 513
от 21 април 2016 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобрение от минис
търа на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и
условията в Решение № ШУ-06-ПР/2016 г., изда
дено от директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен.
Решението е приложение – неразделна част от
проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и на
цялостния работен проект за ликвидация и/
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната си
гурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обек
тите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Ми
нистерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с общест
вено предназначение по § 1, т. 9 от допъл
нителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоата
ция на санитарно-охранителните зони около
водоизточници и съоръжения за питейнобитово водоснабдяване и водоизточници за
минерални води и забраните и ограниченията
в Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Черноморския район;
6.4.4. да не допуска риск за пряко или не
пряко отвеждане на приоритетни и опасни
вещества или други замърсители в подземните
води, включително разкриването на подземни
води на повърхността, чрез изземване на отло
женията и почвите, покриващи водното тяло;
6.4.5. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стан
дарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.6. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.7. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.8. да изпълнява одобрените и изисква
щите се рекултивационни мероприятия;
6.4.9. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техни
ческа документация и информация по чл. 13
от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придо
бил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
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ствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро
ителни материали – варовици, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Каменица“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рени проекти и планове, които се изискват
по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
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7.2.3. да изработи и да представи за съгла
суване и/или одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост и на други
компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени в концесион
ния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план с нане
сени път III-7003 и принадлежащите му пътни
съоръжения с отстояния до границата на на
ходището и технологията на взривяване; след
съгласуването му цялостният работен проект
става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Шумен, за уточняване на необходи
мостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването на измененията
и/или допълненията на цялостния проект с
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликви
дация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 годи
ни от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация и/или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликви
дация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, пред
ставляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряването му от минис
търа на енергетиката планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здра
ве, защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
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7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на дейст
ващото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концеси
онния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документа
цията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да осигури археологическо наблюдение
по чл. 161 от Закона за културното наслед
ство по време на дейностите по отнемане на
земни маси при разкривката, включително
да съгласува дейността си с Регионалния ис
торически музей – Шумен; писмен доклад с
резултатите от археологическото наблюдение
задължително се предоставя на Министерство
то на културата и на Националния институт
за недвижимо културно наследство;
7.2.9. да пристъпи незабавно към пълно
спасително археологическо проучване при
откриване на археологически обект; резулта
тите от проучването се приемат от експертна
комисия по чл. 158а от Закона за културното
наследство;
7.2.10. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.11. да уведоми Областното пътно управ
ление – Шумен (с копие до АПИ – София),
преди започването на добива на подземното
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол
по компетентност;
7.2.12. да спазва ограниченията и изис
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръ
жения и принадлежностите на пътя;
7.2.13. при установено нарушение в широ
чините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
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концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.14. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.15. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.16. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по до
говора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
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за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е 33 696 лв. и се предоставя
не по-късно от 14 дни след датата на подпис
ването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно кон
цесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация и/
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санк
циите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
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Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойност
та, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съ
вета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестме
сечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 35 100 тона/
шестмесечие добити варовици, и предвиде
ните стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на ос
нование чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Каспичан част от из
вършеното концесионно плащане в размер
50 на сто без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Голдън фийлд“ –
ООД, гр. Шумен, в срок до 6 месеца от вли
зането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Каменица“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X (м)
4701301.2
4700822.1
4700618.9
4700706.9
4700916.3
4700813.9
4701070.2

Y (м)
9569806.0
9570628.0
9570572.7
9570217.6
9570189.3
9570085.0
9569718.7

8134

РЕШЕНИЕ № 629
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие във връзка с
§ 41, т. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.;
изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари
2018 г.), Решение № 604 на Министерския съ
вет от 2016 г. за утвърждаване на минимални
критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне на
концесионер на морски плаж (необнародвано)
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Риви
ера“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
33 655 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2574.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за земли
щето на гр. Варна, община Варна, област
Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 от
14.10.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и ка
дастър, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 1486
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от 24.02.2015 г. и специализирана карта и
регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12 – 13
февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и е
с размер 28 751 кв. м с точки по границите,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 235 в Координатна система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ на морски
плаж „Ривиера“ е изключена площ в размер
2240 кв. м, заета от обекти на инфраструктура
та, представляващи: асфалт с площ 245 кв. м,
бетонова алея с площ 661 кв. м, 2 шахти,
всяка с площ 1 кв. м, кей, разположен върху
площ 90 кв. м, бетонова площадка с площ
1175 к в. м и бет онова п лоща дка с п лощ
67 кв. м, брегоукрепителни съоръжения с обща
площ 1997 кв. м, заливаеми площи в размер
113 кв. м и каменист плаж с площ 554 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 804 м и с точки по границите, опреде
лящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 219 в Координатна система „БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесия, необходими за здравното
и медицинското обслужване и за санитарнохигиенното поддържане, за осигуряване на
водното спасяване, за обезопасяване на приле
жащата акватория, за спортно-развлекателна
дейност и заведенията за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесия, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
поддържан със средства, осигурени от конце
сионера на негов риск срещу правото му да
получава приходи от потребителите на услу
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гите или от трети лица срещу задължението
на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила от
1 януари 2019 г., при условие че до тази дата
са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
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7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съх
ранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите дейст
вия, по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
което попада в обхвата на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и може
да бъде разрешено само след одобряване съ
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гласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биоло
гичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор и да осигурява ин
формация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите;
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8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползва
нето на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концеси я и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
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8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9, както и да отдава под наем премест
ваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упраж
няват от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно възнаграждение с вклю
чен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце
сионно плащане – в размер 50 на сто от размера
на дължимото концесионно възнаграждение
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение с включен ДДС
за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
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10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път:
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 319 256 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на от
числения от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класи
раната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 13,50 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно въз
награждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент
ните държавни органи и включени в концесион
ния договор или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концес ията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
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15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и на
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 45 на сто.
17.3. Пред ложен ие за подобря ва не на
пешеходния достъп до морския плаж и за
указателни табели с информация относно оси
гурения свободен достъп до морския плаж – с
относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 223 479,20 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комиси я та за защ и та на конк у ренц и я та
в 10 -дневен срок от обнародването м у в
„Държавен вестник“ по реда на Закона за
концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8166

РЕШЕНИЕ № 630
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Албена“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие във връзка с
§ 41, т. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.;
изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари
2018 г.), Решение № 604 на Министерския съ
вет от 2016 г. за утвърждаване на минимални
критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне на
концесионер на морски плаж (необнародвано)
и мотивиран доклад на министъра на туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия, на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Албе
на“, община Балчик, област Добрич, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
149 635 кв. м – обособена част от крайбреж
ната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 53120.506.51 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище
то на с. Оброчище, община Балчик, област
Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-82 от
3.10.2003 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, и върху поземлен
имот – изключителна държавна собственост, с
идентификатор 39459.507.401 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на с. Кранево, община Балчик, област Добрич,
одобрени със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 271 от
15.12.1997 г. и Акт № 1042 от 16.04.2008 г. за
поправка на Акт за изключителна държавна
собственост № 271 от 15.12.1997 г. и специ
ализирана карта и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета с Прото
кол № 4 от 14 – 15.02.2013 г. на комисията по
чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъщест
вяване на задължителните дейности, за поста
вяне на преместваеми обекти и за разполагане
от посетителите на морския плаж на платени
и неплатени (лични) плажни принадлежности,
за свободно пешеходно придвижване върху
територията на плажа, включително върху
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно
използване на преместваемите обекти и за
улесняване на придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и е
в размер 149 076 кв. м с точки по границите,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 535 в Координатна система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ са изклю
чени площите, заети от обекти на инфра
структурата в размер 321 кв. м: зелени площи
40 кв. м, зелени площи 19 кв. м, зелени площи
55 кв. м, бетонова площадка 4 кв. м, бетонова
площадка 6 кв. м, бетонова площадка 4 кв. м,
бетонова площадка 6 кв. м, бетонова площадка
2 кв. м, бетонова площадка 11 кв. м, бетонова
площадка 6 кв. м, бетонова площадка 11 кв. м,
бетонова площадка 31 кв. м, бетонова пло
щадка 20 кв. м, бетонова площадка 19 кв. м,
шахта 4 кв. м, шахта 9 кв. м, шахта 2 кв. м,
шахта 4 кв. м, пирс (мостик) 32 кв. м, пирс
(мостик) 36 кв. м, заливаеми площи 238 кв. м.
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1.4. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 2456 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 430 в Координатна система
„БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигу
рени от концесионера на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потреби
телите на услугите или от трети лица срещу
задължението на концесионера да извършва
концесионно плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
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4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила
от подписването му и при изпълнение на
следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
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8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнението на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на пре
доставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор и да осигурява ин
формация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
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8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9, както и да отдава под наем премест
ваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упраж
няват от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
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концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен ДДС;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце
сионно плащане – в размер 50 на сто от размера
на дължимото концесионно възнаграждение
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение с включен ДДС
за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
с включен ДДС, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 1 594 293 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
базата за изчисляване (в левове) и на размера
на отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесион
ното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 13 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно въз
награждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от ком
петентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската предложена цена за един
чадър и за един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на конце
сията – с относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 1 116 005,10 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комиси я та за защ и та на конк у ренц и я та
в 10 -дневен срок от обнародването м у в
„Държавен вестник“ по реда на Закона за
концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8167
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № РД 07-8 от 2015 г. за условията и реда
за предоставяне, регистриране и отчитане
на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от
Кодекса на труда пред инспекцията по труда
(ДВ, бр. 54 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване
и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна
и осъществяване дейност като оператор
(обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от
2003 г., бр. 6 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., бр. 7 и
58 от 2010 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 24 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 8 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 – 5 се отменят;
б) точка 7 се изменя така:
„7. документ за установяване на обстоятел
ствата по чл. 4, т. 5, буква „а“, както следва:
а) за български граждани, родени в стра
ната, които представляват кандидата за из
вършване на дейност като оператор – копие
от личната карта или декларация относно
данните от личната карта с цел служебно
установяване на обстоятелствата относно
съдимостта им чрез издаване на електронно
служебно свидетелство за съдимост по реда на
чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функции
те и организацията на дейността на бюрата
за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г.,
бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е
възможно издаване на електронно служебно
свидетелство за съдимост, включително за
български граждани, родени в чужбина – де
кларация относно данните, посочени в чл. 35,
ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функци
ите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост, за служебно установяване на об
стоятелствата относно съдимостта им, или по
желание на лицето – свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани – декларация за
обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква „а“.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Фактите и обстоятелствата във връзка
с изпълнение на условията по чл. 4 се уста
новяват по служебен път от Министерството
на финансите, когато това е предвидено с
нормативен акт.“
Министър на труда и
социалната политика:
Бисер Петков
Министър на финансите:
Владислав Горанов
8181

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „заверила“ се заменя с
„регистрирала“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Трудовото възнаграждение е в размер
на не по-малко от пропорционално опреде
ления за договорената продължителност на
работното време минимален месечен осигу
рителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване за дейността по
чл. 3, ал. 2 и се изплаща от работодателя –
регистриран земеделски стопанин, лично на
работника срещу разписка, неразделна част
от трудовия договор, в която работникът
полага подпис върху екземпляра, съхраняван
от работодателя.“
3. В ал. 5 думата „заверения“ се заменя с
„регистрирания“, а след думата „възнаграж
дение,“ се добавя „продължителността на
работното време, както и“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателите – регистрирани земе
делски стопани, могат да получат регистрирани
образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1
от Кодекса на труда от Портала за еднодневни
трудови договори на електронната страница
на Изпълнителна агенция „Главна инспек
ция по труда“ или от съответната дирекция
„Инспекция по труда“ по местонахождение
на земеделския имот.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Валидни за наемане на работа по реда на
чл. 114а от Кодекса на труда са само образците
на трудови договори, които съответстват по
форма и съдържание на утвърдения с наред
бата образец и са регистрирани в Портала за
еднодневни трудови договори на електронната
страница на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
(4) Регистрацията на образците на трудови
договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда
се извършва след представяне от работода
теля – регистриран земеделски стопанин, на
платежни документи за авансово внесените
осигурителни вноски, регистрационна карта,
издадена от съответната Областна дирекция
„Земеделие“, и справка по чл. 5, ал. 7 от На
редба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (обн.,
ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1
от 2003 г., бр. 20 от 2005 г, бр. 3 от 2007 г.;
Решение № 2312 на Върховния администрати
вен съд от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; Решение
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№ 5821 на Върховния административен съд от
2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от
2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от
2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г.,
бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.).
(5) Регистрираните трудови договори могат
да се получат в съответната дирекция „Ин
спекция по труда“ лично от регистрирания
земеделски стопанин или от пълномощник с
изрично пълномощно в оригинал, от което е
видно, че е упълномощен от работодателя –
регистриран земеделски стопанин, да получава
регистрирани образци на трудови договори.“
4. В ал. 6 думите „заверени от съответната
дирекция „Инспекция по труда“ се заменят с
„регистрирани“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателите – регистрирани земе
делски стопани, могат да върнат неизползвани
те образци на трудови договори чрез Портала за
еднодневни трудови договори на електронната
страница на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, както и лично или чрез
упълномощеното от тях лице в съответната
дирекция „Инспекция по труда“, извършила
регистрацията на образците.“
2. В ал. 2 думата „заверени“ се заменя с
„регистрирани“.
§ 4. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2
Уникален идентификационен №
Дирекция „Инспекция по труда“, гр.
Дата:
Име на длъжностно лице:
(попълва се служебно)
ТРУДОВ ДОГОВОР № .................
Днес,...............20…. г., в гр./с. ..................................
на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда
между:
1. ....................................................................................
.......................................................................................,
(регистриран земеделски стопанин – ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца/служебен номер,
издаден от Националната агенция за приходите)
представлявано от ....................................................
......................................................................................,
(три имена на лицето, което представлява работодателя – регистриран земеделски стопанин, и ЕГН)
притежаващ регистрационна карта, изд. на .....
........................... от Областна дирекция „Земеде
лие“ – гр. ....................................................................
........................................................................................,
наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛ
и
2. ...................................................................................,
(три имена на работника)
ЕГН ................................................................................,
л. карта № ................, изд. на ……...……........ от
МВР – …..................……, постоянен адрес ..............
......................................................................................,
наричан по-долу РАБОТНИК, се сключи настоя
щият трудов договор:
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1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ
приема да изпълнява длъжността
…………………….................................................................
.......................................................................................
2. Място на работата:
……………………..................................................................
.......................................................................................
3. Характер на работата: краткотрайна сезонна
селскостопанска работа – обработка на насаж
денията/ръчно прибиране на реколтата от
.......................................................................................
.......................................................................................
4. Продължителност на работния ден: ......................
.......................................................................................
(8 часа или 4 часа)
5. Срок (времетраене) на договора – за един ден.
6. Дневно трудово възнаграждение: .....……........……
(……….…............……..…..............................................) лв.
(в размер на не по-малко от пропорционално определения размер на минималния месечен осигурителен
доход за длъжността)
7. Трудовото възнаграждение по т. 6 се изплаща
от работодателя в края на работния ден.
8. Начало и край на работния ден: от ...……… ч.
до ……..........…. ч. на .................................... 20 ….. г.
9. Изпълнението на задълженията по трудовия
договор започва с постъпването на РАБОТНИКА
на работа, което се удостоверява с подписването
на този договор.
10. Трудовият договор се прекратява с изтичане
на срока му.
Настоящият трудов договор се състави в два
еднообразни екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започването
на работа.
РАБОТОДАТЕЛ: ................. РАБОТНИК: ................
(подпис
(подпис)
и печат)
РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на …..…. 20 … г.
Подпис на работника: ….................…………
Р А З П И С К А
Подписаният ………………………………………………….....……
(три имена на работника)
получих трудовото си възнаграждение в размер
на ............... лв./словом …….......................…………..,
което е разликата между брутното трудово
възнаграждение и удържаните лични осигурителни
вноски по КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както
следва:
Брутно трудово възнаграждение ………………….... лв./
словом ……...............................................………………………
Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО …. лв./
словом ………..............................................……………………
Данък по ЗДДФЛ ................………………………………… лв./
словом ……....................................…………………………….
Дата, час: ……….…....... 20 ….... г., .........……..…..…. ч.
Подпис на работника: …………..............................…
“

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.
Министър:
Бисер Петков
8111
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 24 август 2018 г.

относно реда и показателите за предоставяне
на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
редът и показателите за обмен на инфор
мация между Прокуратурата на Република
България (ПРБ) и Агенция „Митници“, чрез
Министерството на финансите, за разследва
ния, провеждани от разследващи митнически
инспектори.
(2) Информацията за разследванията включ
ва данни относно движението, приключването
и резултатите от досъдебните производства,
които се разследват от разследващи митни
чески инспектори, както и относно упражне
ния прокурорски контрол по дела от особен
обществен интерес.
Чл. 2. Информацията по чл. 1 се използва
за изготвяне на:
1. обобщен годишен доклад на главния
прокурор за прилагането на закона и за дей
ността на прокуратурата и на разследващите
органи, който се внася ежегодно в пленума
на Висшия съдебен съвет до 30 април на съ
ответната година и се публикува на интернет
страницата на прокуратурата;
2 . о б о бщена и нф орма ц и я на гла вн и я
прок у рор за образу ването, дви жението и
п рик лючването на п реписк и те и делата,
която се предоставя всяко шестмесечие на
Висшия съдебен съвет, на Инспектората към
Висшия съдебен съвет и на министъра на
правосъдието.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОР
МАЦИЯТА
Чл. 3. (1) Информацията за движението,
приключването и резултатите от досъдебните
производства (ДП), които се разследват от
разследващи митнически инспектори, обхва
ща движението на досъдебните производства
общо и по видове – досъдебни производства,
разследвани по общия ред (ДПОР) и бързи
производства (БП).
(2) Информацията за упражнения проку
рорски контрол обхваща данни за резултатите
от приключените ДП и постановените по тях
прокурорски и съдебни актове.
Чл. 4. Информацията се обобщава и пре
дава съобразно периодите за отчетност, ус
тановени от Закона за съдебната власт и от
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Висшия съдебен съвет, и по ред и показатели,
определени от главния прокурор: разследвани
ДП, новообразувани ДП, приключени ДП,
неприключени ДП и върнати ДП.
Чл. 5. (1) Разследвани досъдебни произ
водства през отчетния период са всички дела
на производство при разследващ митнически
инспектор през съответния период, независимо
от времето на образуване, които са:
1. неприключени от предходен период;
2. новообразувани през отчетния период;
3. възобновени през отчетния период спрени
дела, без значение в кой период е постановено
спирането;
4. върнати от съда дела, получени от раз
следващ митнически инспектор, с постано
вление (съпроводително писмо) на прокурора;
5. дела, по които прокурорът е постановил
отстраняване на допуснати съществени проце
суални нарушения на основание чл. 242, ал. 2
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК),
постановил е допълнително разследване на
основание чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, указал
е извършване на необходимите действия по
разследването в срока, определен от съда,
при констатирано забавяне по реда на чл. 369
от НПК;
6. получени по компетентност от друг орган.
(2) Отчитане на досъдебните производства:
1. бързите производства, за които е поста
новено разследването да се извърши по общия
ред, се отчитат в общия брой ДПОР и не се
отчитат в общия брой бързи производства;
2. при обединяване на няколко ДП се от
чита само обединеното;
3. при разделяне на ДП се отчита съот
ветният брой ДП, отделени от основното,
както и основното, ако то продължава да е
на производство.
Чл. 6. Новообразувани ДП са образуваните
дела през отчетния период:
1. с постановление на прокурора (чл. 212,
ал. 1 от НПК);
2. с разпореждане за провеждане на БП
(чл. 356, ал. 2 от НПК);
3. със съставяне на протокола или акта
за първото действие по разследването от
разследващ митнически инспектор (чл. 212,
ал. 2, чл. 356, ал. 3 от НПК).
Чл. 7. (1) Приключени ДП през отчетния
период са всички дела, които са изпратени
в прокуратурата в рамките на този период,
със заключителен акт на разследващия мит
нически инспектор.
(2) Когато ДП се предоставя на прокурора
със заключителен акт повече от един път в
рамките на периода, се отчита едно приклю
чено досъдебно производство.
(3) Приключените ДП се отчитат като:
1. приключени в законов срок, когато раз
следването е извършено:
а) за БП – до 7 дни, по чл. 356, ал. 5 във
връзка с ал. 1 от НПК; до 14 дни, по чл. 356,
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ал. 5 във връзка с ал. 2 от НПК; до 28 дни, по
чл. 356, ал. 6 от НПК и съответно по чл. 357,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от НПК;
б) за ДПОР – до 2 месеца (чл. 234, ал. 1
от НПК) и над 2 месеца, съответно до 4
месеца, със срок, удължен от компетентния
прокурор (чл. 234, ал. 3, изр. 1 от НПК), и
до 8 месеца – в срок, удължен от админи
стративния ръководител или оправомощен
от него прокурор, и в удължения срок – над
8 месеца (чл. 234, ал. 3, изр. 2 и 3 от НПК);
2. приключени извън законовия срок, когато
разследването е извършено над двумесечния
срок, без дадено удължаване от компетент
ния прокурор, съответно в рамките на една
година, над една година и над две години, без
удължаване от административния ръководител
или от оправомощен от него прокурор.
Чл. 8. Неприк лючени са ДП, които в
края на отчетния период не са изпратени в
прокуратурата със съответен заключителен
акт на разследващ митнически инспектор в
сроковете, посочени в чл. 7, ал. 3.
Чл. 9. (1) Върнати дела на досъдебното
производство от прокурора, общо и по съот
ветните основания от НПК, са:
1. по чл. 242, ал. 2 – с указание за отстра
няване на допуснато съществено процесуално
нарушение при предявяване на разследването
от разследващия орган;
2. по чл. 357, ал. 1, т. 5 – с указание за до
пълнително разследване по БП за събирането
на нови доказателства или за отстраняването
на допуснати съществени нарушения на про
цесуалните правила.
(2) Върнати дела от съда на досъдебното
производство, общо и по съответните осно
вания от НПК, са:
1. по чл. 248а, когато в разпоредителното
заседание съдът установи очевидни фактически
грешки в обвинителния акт;
2. по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248,
а л. 1, т. 3, когато съдът връща делото с
определение, в което посочва допуснатите
отстраними съществени нарушения на про
цесуалните правила;
3. по чл. 288, ал. 1, когато на съдебното
следствие се установи, че престъплението
подлежи на разглеждане от по-горен съд, от
Специализирания наказателен съд или от
военен съд;
4. по чл. 358, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 249,
ал. 4, т. 1 по бързи производства;
5. по чл. 377, когато се установи, че не са
налице основанията по чл. 78а от Наказател
ния кодекс за разглеждане на делото по реда
на глава двадесет и осма от НПК;
6. по чл. 382, ал. 8, когато от съда не е
одобрено споразумението между прокурора
и защитника на подсъдимия за решаване на
делото по реда на глава двадесет и девета
от НПК.
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(3) Отчитат се и досъдебните производства
с определени от съда мерки за ускоряването
им по чл. 369, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 368
от НПК.
Г л а в а

т р е т а

ОБЕМ, ФОРМА И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОС
ТАВЯНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 10. (1) Информацията за годишния
доклад и за шестмесечните отчети се предос
тавя от министъра на финансите на главния
прокурор във формата на аналитични доклади.
Обобщението на информацията на национално
ниво се извършва от Агенция „Митници“.
(2) Обобщената информация съответства
на изискванията за обхват и структура, ут
върдени от главния прокурор, относими и
за дейността на разследващите митнически
инспектори. Утвърдените изисквания се из
пращат от прокуратурата на министъра на
финансите.
Чл. 11. За доклада по чл. 10, ал. 1 на глав
ния прокурор се предоставя и информация
за регистрираните и разкритите престъпле
ния, както и за ресурсната обезпеченост за
провеждане на разследване от разследващи
митнически инспектори. Посочват се и фак
торите, които имат актуално и дългосрочно
въздействие върху дейността по разследването,
провеждано от разследващите митнически
инспектори, констатираните проблеми и не
обходими законодателни предложения и/или
съвместни действия между Прокуратурата и
Агенция „Митници“.
Чл. 12. Към доклада и шестмесечния отчет
се прилагат и табличните форми съгласно
приложението.
Чл. 13. Информацията по чл. 10, ал. 1 се
предоставя на шестмесечие – до 15 юли на
отчетната година, и годишно – до 15 март на
следващата календарна година.
Чл. 14. Информацията се предоставя на
електронен и хартиен носител.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 138, т. 9, буква „а“, предложение второ от
Закона за съдебната власт.
§ 2. Инструкция изх. № 459 от 19.07.2013 г. –
Прокуратура на Република България, и № И-3
от 22.07.2013 г. – Министерство на финансите,
за предоставяне на информация за разследва
нията, проведени от разследващи митнически
инспектори (необнародвана), се отменя.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров

Централно
митническо
управление
Митници

Общо за Агенция
"Митници"

2
3
4
5
6
7
8

Приключени БП,
изпратени в
прокуратурата

9
10
11
12
13
14

в законов срок

Срочност на
приключването

15
16
17
18

в законов срок

19
20

Неприключени БП в края на
отчетния период

21
22
23

от съда

от прокурор

Върнати БП през очетния период
(по основания от НПК)

Приложение
Съгласно чл. 12 от Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и
показателите за предоставяне на информация за разследванията,
провеждани от разследващи митнически инспектори

по чл. 357, ал. 1, т. 5 НПК

ДЪРЖАВЕН

1

Структури
Разследвани БП

Бързи производства (БП), разследвани от разследващи митнически
инспектори в Агенция "Митници"

Общ брой
Брой останали от минал период
Брой новообразувани
Общ брой
С мнение за предаване обвиняемия на съд
С мнение за прекратяване на наказателното производство
С мнение за спиране на наказателното производство
Разпоредено БП от прокурор
(чл. 356, ал. 2 НПК)
Преобразувани БП в ДПОР
Общ брой приключени БП
до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1)
до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2)
до 28 дни
(чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 НПК)
Общо приключени БП извън законовия срок
Общ брой
до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1)
до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2)
до 28 дни
(чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 НПК)
Общ брой извън законовия срок
Общ брой върнати БП

по чл. 358, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 249, ал. 4, т. 1 НПК
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

1

3

Новообразувани

4

Общ брой

5

С мнение за предаване обвиняемия на съд

6

С мнение за прекратяване на наказателното производство

7

С мнение за спиране на наказателното производство

8

Общ брой приключени в законов срок

9

до 2 месеца
10

над 1 година

до 1 година

до 4 месеца
11 12 13

над 2 години
14

Общ брой приключени, извън законовия срок
15

Приключени до 1 година
16

Приключени над 1 година
17

18

Общ брой
19

20

21

22

23

24

Общ брой
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ВЕСТНИК

Централно
митническо
управление
Митници

Останали неприключени от минал период

Общ брой разследвани

2

до 2 месеца

от съда

ДЪРЖАВЕН

Общо за Агенция
"Митници"

с удължен срок от
компетентния прорурор

до 4 месеца

Структури

с удължен срок
от компетентния
прорурор
Неприключени до 1 година

в законов срок

Неприключени над 1 година

в законов срок

до 1 година

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

Приключени над 2 години

извън законовия срок,
без удължен срок от
адм. ръководител или
оправомощен от него
прокурор

Общ брой върнати ДПОР

Върнати ДПОР през отчетния период
(по основания от НПК)

по чл. 248а НПК

Неприключени в края на отчетния период ДПОР

по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК

Срочност на приключените ДПОР

по чл. 288, ал. 1 НПК

Приключени
ДПОР, изпратени в
прокуратурата

по чл. 377 НПК

ДПОР

Приключени над 2 години

Приложение
Съгласно чл. 12 от Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г.относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически
инспектори

по чл. 382, ал. 8 НПК

Досъдебни производства (ДПОР), разследвани
от разследващи митнически инспектори в Агенция "Митници"

над 1 година

от прокурор
по чл. 242, ал. 2 НПК

20

над 2 години

мерки за ускоряване
по чл. 369, ал. 2 и 3 вр. чл. 368 НПК
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Брой останали неприключени от минал период

3

Общ брой

2

Брой новообразувани

4

Общ брой
5

С мнение за предаване обвиняемия на съд
6

С мнение за прекратяване на наказателното
производство
7

С мнение за спиране на наказателното
производство
8

9

Общ брой приключени в законов срок

10

11

12

13

14

15

16

1

В графата се отчита средният брой дела на производство на реално работилите през отчетния период разследващи митнически инспектори.
Реално работили разследващи митнически инспектори са тези, които не са в отпуск поради временна неработоспособност или друг вид отпуск,
освен платения годишен отпуск. В броя на реално работилите не се включват командированите разследващи митнически инспектори.
8061

Общо за Агенция
"Митници"
Централно
митническо
управление
Митници

Общ брой приключени, извън законовия срок

Щат и натовареност

ДЪРЖАВЕН

1

Структури

Брой неприключени в законов срок

Неприключени ДП в
края на отчетния
период
Брой неприключени извън законовия срок

Срочност на
приключването

Утвърдени щатни бройки

Приключени ДП, изпратени в прокуратурата

Заети щатни бройки

Разследвани ДП

Общ брой върнати ДП

Приложение
Съгласно чл. 12 от Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи
митнически инспектори

Среден брой дела на производство на разследващ
1
митнически инспектор

Досъдебни производства, разследвани от разследващи митнически инспектори
в Агенция "Митници" (общо за БП и ДПОР)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

1. Добавят се следните митнически учреж
дения:
„
Митническо учреждение

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 27 август 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Търговище след Решение № 3
по протокол № 40 от 27.07.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, и становище на експертна
та комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради трайна тенденция на нама
ляване броя на подлежащите на задължително
обучение, довела до липса на ученици за учебната
2018/2019 г.:
1. Закривам Профилирана гимназия с изу
чаване на чужди езици „Митрополит Андрей“
със седалище и официален адрес: кв. Запад
2, гр. Търговище, община Търговище, област
Търговище.
2. Задължителната документация на Профи
лирана гимназия с изучаване на чужди езици
„Митрополит Андрей“ – гр. Търговище, община
Търговище, област Търговище, да се съхранява във
ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ – гр. Търговище,
община Търговище, област Търговище.
3. Имуществото на Профилирана гимназия
с изучаване на чужди езици „Митрополит Ан
дрей“ – гр. Търговище, община Търговище, област
Търговище, е общинска собственост и се разпре
деля със заповед на кмета на община Търговище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8103

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1154/32-242605
от 21 август 2018 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за мит
ниците изменям Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от
4.11.2016 г. на директора на Агенция „Митници“
(ДВ, бр. 94 от 2016 г.), както следва:
I. В т. 3 и приложение № 3 към т. 3 думите
„министъра на земеделието и храните“ се заменят
с „министъра на земеделието, храните и горите“.
II. В приложение № 3 към т. 3:

ТМУ Свищов

Буквеноцифров код
BG004300

МП Силистра

BG004014

МП Пристанище Лом

BG004205

МП Балчик

BG002010

“
2. Текстът в бележката под черта се заменя
със следния текст:
„Митническите учреждения са определени въз
основа на следните заповеди: заповеди № РД-12-13
от 3.11.2017 г., РД-12-1 от 27.02.2018 г. и РД-12-11 от
3.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните
и горите за утвърждаване на граничните инспек
ционни фитосанитарни пунктове и в съответствие
със заповеди № РД-11-1457 от 3.07.2017 г., РД-11382 от 1.03.2018 г. и РД-11-1253 от 11.07.2018 г. на
изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните за режима на работа
на фитосанитарните инспектори в граничните
инспекционни фитосанитарни пунктове.“
III. В приложение № 9 към т. 9.2 и 9.6 се добавя
следното митническо учреждение:
„
Митническо учреждение
МБ Монтана

Буквеноцифров код
BG004210

“
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г. на
директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 94
от 2016 г.).
Заповедта влиза в сила от датата на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
8096

Директор: Г. Костов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1440
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Търничени, община Павел баня, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7962
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ЗАПОВЕД № РД-18-1441
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мокреш, община Велики Преслав, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7963

ЗАПОВЕД № РД-18-1445
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Печеница, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7967

ЗАПОВЕД № РД-18-1442
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Йонково, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7964

ЗАПОВЕД № РД-18-1446
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Тодорово, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7968

ЗАПОВЕД № РД-18-1443
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Конево, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7965
ЗАПОВЕД № РД-18-1444
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Лудогорци, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7966

ЗАПОВЕД № РД-18-1447
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7969
ЗАПОВЕД № РД-18-1448
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и за
ключителните разпоредби към Закона за измене
ние и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Балей, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7970
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ЗАПОВЕД № РД-18-1449
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Връв, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7971

ЗАПОВЕД № РД-18-1453
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Куделин, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7975

ЗАПОВЕД № РД-18-1450
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Делейна, община Брегово,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7972

ЗАПОВЕД № РД-18-1454
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тияновци, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7976

ЗАПОВЕД № РД-18-1451
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калина, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7973
ЗАПОВЕД № РД-18-1452
от 7 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Косово, община Брегово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7974

ЗАПОВЕД № РД-18-1455
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадас
търа и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Борущица, община Мъглиж,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7977
ЗАПОВЕД № РД-18-1456
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ветрен, община Мъглиж,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7978
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ЗАПОВЕД № РД-18-1457
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Зимница, община Мъглиж,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7979
ЗАПОВЕД № РД-18-1458
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Селце, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7980
ЗАПОВЕД № РД-18-1459
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7981
ЗАПОВЕД № РД-18-1460
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в зем
лището на с. Шаново, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7982
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ЗАПОВЕД № РД-18-1461
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Юлиево, община Мъглиж,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7983
ЗАПОВЕД № РД-18-1462
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7984
ЗАПОВЕД № РД-18-1463
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горно Сахране, община Павел баня, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7985

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1723
от 29 август 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5137 от 29.08.2018 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива проце
дура за приватизационна продажба на недвижим
имот – частна държавна собственост, с предоста
вени права за управление на областния управител
на област Враца, представляващ: поземлен имот
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с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м,
намиращ се на ул. Георги Бенковски № 2, ж.к.
Централна градска част в гр. Враца, община Вра
ца, област Враца, ведно с построените в имота:
1. административна, делова сграда с иден
тификатор 12259.1020.103.1 със застроена площ
255 кв. м, и
2. преддверие (вход) към административната
сграда с идентификатор 12259.1020.103.2 със за
строена площ 13 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
8118
РЕШЕНИЕ № 1724
от 29 август 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол и протоколно решение № 5138 от
29.08.2018 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на областния
управител на област Добрич, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 72624.607.1136
с площ 384 кв. м, намиращ се на ул. Горчиви
чешми № 1, ж.к. Север 2, гр. Добрич, община
Добрич, област Добрич, ведно с построената в
него сграда с идентификатор 72624.607.1136.1 с
площ 107 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
8117

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 553
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизаци я и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: сграда с
идентификатор 68134.4356.50.9, София, ж.к. Лю
лин – 1 м.р., до бл. 005, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, с АОС
№ 8245/2.07.2013 г.; самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.4360.279.14.51, София, ж.к.
Люлин – 7 м.р., бл. 743, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, с АОС
№ 9857/3.11.2017 г., със съответното им право
на строеж; поземлен имот с идентификатор
68134.1114.1358, представляващ УПИ III – „За
чисто производство и складове“, кв. 129, м. Фа
култета, София, бул. Никола Мушанов, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, с АОС № 1259/6.11.2017 г.; поземлен имот
с идентификатор 68134.4358.485, кв. 31б, местност
ж.к. Люлин – 9 м.р., София, между бул. Царица
Йоанна, бул. Луи Пастьор и ул. Ген. Казимир
Ернрот, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, с АчОС № 9815/22.05.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, за
едно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
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07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуще
ството на „Софийски имоти“ – ЕАД, на основание
Решение № 574 по протокол № 67 от 11.09.2014 г.,
с констативен нотариален акт № 51, том II, peг.
№ 2231, дело № 225/2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Е. Герджиков
8110

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 39.19
от 21 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Акса
ково, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за изменение на
действащия план на с. Ген. Кантарджиево, община
Аксаково, област Варна, в частта му относно част
от кв. 36 и кв. 38 в обхвата на ПИ с пл. № 106,
съгласно който се отменя отреждането за озеле
няване в обхвата на имота и се обособяват пет
нови урегулирани поземлени имота: IX-106 и
VII-106 – за жилищно строителство, VI-106 – за
техническа инфраструктура, VIII – за озеленява
не в кв. 38, и XXXIII – за озеленяване в кв. 36.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8094

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 474
от 22 август 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Болярово, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план – трасе на „Кабел средно
напрежение 20 kV от СРС № 261 на въздушна
линия 20 kV, извод Раздел“ до БКТП „Н. Дин
ков“ – с. Шарково, засягащо ПИ с идентификатор
83051.24.24 – местен път, ПИ с идентификатор
83051.23.241 – местен път, ПИ 83051.25.553 – сел
скостопански път, по КК на с. Шарково и ПИ
0.169 – местен път по КВС на с. Ситово, община
Болярово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от да
тата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ат. Дженков
8065

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 806
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, aл. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от
ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда на лицензиране
на оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално
представителство Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2018 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
масивна сграда на един етаж – сладкарница
„Орфей“, с площ 184 кв. м, намираща се в уре
гулиран поземлен имот II – за ЖС, кв. 796 по
плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно
АОС № 350/17.07.1998 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в иму
ществото на общински търговски дружества:
масивна сграда на един етаж – сладкарница
„Орфей“, с площ 184 кв. м, намираща се в уре
гулиран поземлен имот II – за ЖС, кв. 796 по
плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно
АОС № 350/17.07.1998 г.
3. Забранява се извършването на разпореди
телни сделки с дълготрайните активи, сключ
ването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, инфор
мационен меморандум и приватизационна оценка
за обект: масивна сграда на един етаж – слад
карница „Орфей“, с площ 184 кв. м, намираща се
в урегулиран поземлен имот II – за ЖС, кв. 796
по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно
АОС № 350/17.07.1998 г., чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагането на дей
ности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
8082

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 825
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
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следприватизационния контрол, включително про
цесуално представителство (НВИДСППСПКВПП)
Общинският съвет – гр. Казанлък, открива проце
дура за приватизация и определя метод за извърш
ване на приватизация – публичен търг с явно над
даване на общински нежилищен имот: урегулиран
поземлен имот (УПИ) II-765 – за „ОДО“, с площ
1094 кв. м по действащия подробен устройствен и
кадастрален план, одобрени с Решение № 592 от
1979 г. и Заповед № 2070 от 28.12.2016 г. на кмета
на община Казанлък, с адрес: с. Копринка, общи
на Казанлък, при граници на имота: ул. Христо
Ботев, улица (о.т. 46 – о.т. 47) и алея.
Председател:
Н. Златанов
8078
РЕШЕНИЕ № 827
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета
с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение
№ 693 от 22.02.2018 г. за откриване на процедура
за приватизация Общинският съвет – гр. Казан
лък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум на поземлен
имот с идентификатор 35167.501.9253 с площ 1846
кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г., ведно с построените в него сгради:
сграда с идентификатор 35167.501.9253.1 с площ
353 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на
АГКК; брой етажи – 1; предназначение: складо
ва база, склад, конструкция – метална; сграда с
идентификатор 35167.501.9253.2 с площ 53 кв. м
по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Запо
вед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК;
брой етажи – 1; предназначение: складова база,
склад, конструкция – масивна; адрес: Казанлък,
кв. 488; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект; номер
по предходен план: 9253, кв. 488, парцел: XVIII;
съседи: 35167.501.568, 35167.501.7229, 35167.501.621,
35167.501.9252.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от юли 2018 г.
на поземлен имот с идентификатор 35167.501.9253 с
площ 1846 кв. м по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-88 от 26.11.2015 г., ведно с построените в него
сгради: сграда с идентификатор 35167.501.9253.1 с
площ 353 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одоб
рени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
ИД на АГКК; брой етажи – 1; предназначение:
складова база, склад, конструкция – метална;
сграда с идентификатор 35167.501.9253.2 с площ
53 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на А ГК К; брой ета ж и – 1; предназначение:
складова база, склад, конструкция – масивна;
адрес: Казанлък, кв. 488; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект; номер по предходен план: 9253, кв. 488,
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парцел: XVIII; съседи: 35167.501.568, 35167.501.7229,
35167.501.621, 35167.501.9252, определена в размер
76 600 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно над
даване за продажба на поземлен имот с иден
тификатор 35167.501.9253 с площ 1846 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.,
ведно с построените в него сгради: сграда с
идентификатор 35167.501.9253.1 с площ 353 кв. м
по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; брой
етажи – 1; предназначение: складова база, склад,
конструкция – метална; сграда с идентификатор
35167.501.9253.2 с площ 53 кв. м по КККР на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; брой етажи – 1;
предназначение: складова база, склад, конструк
ция – масивна; адрес: Казанлък, кв. 488; трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за друг вид производ
ствен, складов обект; номер по предходен план:
9253, кв. 488, парцел: XVIII; съседи: 35167.501.568,
35167.501.7229, 35167.501.621, 35167.501.9252, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 86 553 лв. без ДДС
(като цената е формирана от пазарната цена на
земята и данъчната цена на сградите). Достигна
тата цена, както и дължимият ДДС се заплащат
от спечелилия участник в левове до деня на
подписване на договора за продажба по сметка,
посочена в проектодоговора към тръжната до
кументация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50% от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Об
щинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търго
веца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за предста
вителната власт на лицето, което закупува тръж
ната документация (ако представителната власт

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

не може да се установи от удостоверението за
вписване в Търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната докумен
тация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ от 10,30 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8079

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 307
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, нераз
делна част от настоящата докладна, проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо разширение на структурна
единица 219-Смф (смесена многофункционална
устройствена структурна единица/зона) по ка
дастралната карта на с. Маноле, местност Юрта,
община „Марица“, включващо поземлени имоти
с идентификатори № 47086.19.10 – частна собстве
ност, и част от № 47086.19.50 – път от републикан
ска пътна мрежа и част от № 47086.19.9 – полски
път, с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация, неразделна част
от настоящата докладна.
За председател:
Г. Какалов
8137
РЕШЕНИЕ № 308
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, нераз
делна част от настоящата докладна, проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо разширение на структурна
ед и н и ца 196 -Псп (ск ла дово -п роизводс т вена
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ус т ройс т вена с т ру к т у рна ед и н и ца/зона) по
кадастралната карта на с. Царацово, местност
Юрушките-юг, община „Марица“, включващо
№ 78080.18.25 и № 78080.18.26 – частна собстве
ност, и част от поземлени имоти с идентификатори
№ 78080.140.96, № 78080.140.105, № 69874.140.97
и № 78080.140.107 – полски пътища, публична
общинска собственост, с площ и регистър ко
ординати на граничните точки по приложената
ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8138
РЕШЕНИЕ № 311
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин
ският съвет „Марица“ одобрява проекта за изме
нение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, проект за изменение
на общ устройствен план на община „Марица“,
касаещо разширение на структурна единица
258-Псп (складово-производствена устройствена
структурна единица/зона) по кадастралната карта
на с. Строево, местност Памуците, община „Ма
рица“, включващо № 69874.118.12 – частна собстве
ност, и част от поземлен имот с идентификатор
№ 69874.118.33, № 69874.118.34, № 69874.118.35 и
№ 69874.118.36 – общинска собственост, общин
ски полски път с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8139
РЕШЕНИЕ № 313
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин
ският съвет „Марица“ одобрява проекта за изме
нение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, проект за изменение
на общ устройствен план на община „Марица“,
касаещо разширение на структурна единица
236-Смф (смесена многофункционална устрой
ствена структурна единица/зона) по кадастрал
ната карта на с. Труд, местност Герена, община
„Марица“, включващо поземлени имоти с иден
тификатори № 73242.68.14 и № 73242.68.15 – част
на собственост, и № 73242.68.19 – полски път,
и част от № 73242.66.28 – полски път, част от
№ 73242.66.19 – отводнителен канал, и част от
№ 73242.68.20 – полски път, с площ и регистър
координати на граничните точки по приложе
ната ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8140
РЕШЕНИЕ № 315
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
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изменение на ОУП на община „Марица“, нераз
делна част от настоящата докладна, проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо разширение на структурна
единица 332-Жм (жилищна структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Строево, мест
ност Капиница, община „Марица“, включващо
№ 69874.132.4 и № 69874.132.6 – частна собстве
ност, и част от поземлен имот с идентификатор
№ 69874.132.6 – публична общинска собственост,
общински полски път по кадастралната карта на
с. Строево, местност Капиница, община „Мари
ца“, област Пловдив, с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8141
РЕШЕНИЕ № 327
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проек
та за изменение на ОУП на община „Мари
ца“, неразделна част от настоящата докладна,
касаещо разширение на структурна единица
170-Смф (смесена многофункционална структур
на единица/зона) по ОУП на община „Марица“,
област Пловдив, включващо поземлени имоти с
идентификатори № 38950.41.1 – частна собстве
ност, част от поземлени имоти № 38950.41.147
и № 38950.41.163 – публична общинска собстве
ност, по кадастралната карта на с. Костиево и
регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8142
РЕШЕНИЕ № 330
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин
ският съвет „Марица“ одобрява проекта за изме
нение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, касаещо разширение
на структурна единица 423-Смф (смесена много
функционална структурна единица/зона) по ОУП
на община „Марица“, област Пловдив, включва
що поземлени имоти с идентификатори част от
№ 11845.11.28 – държавна собственост, околовръс
тен път на гр. Пловдив, част от № 11845.11.30 – об
щински канал, част от № 11845.12.45 – общински
полски път, по кадастралната карта на с. Вой
водиново и поземлени имоти с идентификато
ри част от № 66915.17.91 – държавна собстве
ност, околовръстен път на гр. Пловдив, част от
№ 66915.17.90 – общински отводнителен канал,
част от № 66915.17.89 – общински полски път, и
поземлен имот № 66915.17.118 – частен имот, по
кадастралната карта на с. Скутаре и регистър
координати на граничните точки по приложената
ситуация.
За председател:
Г. Какалов
8143
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 123
от 31 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен устрой
ствен план – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод с дължина 131,70 м, започващо от
съществуващ КРШ, извод „Г“ на БКТП „Зайкови
мандри“, намиращ се пред имот с идентификатор
55155.8.182, преминава през имот с идентификатор
55155.8.242 – общинска собственост, с НТП – „За
местен път“, и достига границите на имот с иден
тификатор 55155.8.215, местност Зайкови мандри,
Пазарджик, община Пазарджик, който ще бъде
захранен, съгласно изчертаното с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
8119

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 095
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 108, ал. 2, чл. 129, ал. 1, изр. второ, чл. 193,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 67, ал. 2 във връзка с чл. 64,
ал. 4 от Закона за енергетиката Общинският
съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нова подземна кабелна линия ниско напрежение
от съществуващ трафопост – МТТ (Павльовото)
до ПИ 171031 в местност Орлино по КВС на
гр. Сърница, община Сърница. Общата дължина
на новото трасе е 392 м. Сервитутът на новата
КЛ НН е 60 см от двете страни на оста.
2. Разрешава преминаването на кабелната
линия съгласно одобрения ПУП през общински
път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута
на същия до достигане на ПИ 171031.
3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмезд
но право на прокарване на кабелното трасе по
т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична
общинска собственост.
4. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законови процедури по изпъл
нение на настоящото решение.
Председател:
С. Османджиков
8115

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 1026
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и 10 от Наредбата за
търговете и конкурсите и представеното от кмета
на общината в общинския съвет с вх. № 07-01223/10.07.2018 г. предложение относно приемане
на решение за извършване на приватизация на
имот – частна общинска собственост, Общин
ският съвет – гр. Червен бряг, реши:
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1. Приема правен анализ, информационен
меморандум и приватизационна оценка за про
дажбата на имот – частна общинска собственост,
представляващ сграда за търговия, с иденти
фикатор 80501.801.86.1 по КККР на гр. Червен
бряг, с административен адрес: област Плевен,
гр. Червен бряг, ул. Търговска № 4.
2. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс в два етапа при минимална
продажна цена в размер 210 000 лв.
3. Продажбата да се извърши в следните етапи:
1-ви етап – конкурсна документация; 2-ри етап –
преки преговори.
4. Приема следните условия към кандидатите
в конкурса:
4.1. Цена, срок и начин на плащане, като цената
не може да бъде по-ниска от размера, посочен в
т. 2 от настоящото решение. Цената се оферира
и заплаща в български левове по банков път в
срок не по-късно от 1 година считано от датата
на подписване на приватизационния договор, като
50 % от цената се заплащат в 30-дневен срок счи
тано от датата на сключване на приватизационния
договор, а останалата част – в посочения срок.
4.2. Размер на дължимите от купувача ин
вестиции – не по-малко от 150 000 лв. за период
три години считано от датата на сключване на
приватизационния договор.
4.3. Купувачът следва да разкрие работни мес
та и поетапно за срок 3 години да открие нови
10 работни места.
4.4. Цената на конкурсната документация за
участие в конкурса без информационен меморан
дум се определя на 100 лв. и ще може да бъде
закупувана от кандидатите от информационния
център на Община Червен бряг с адрес гр. Чер
вен бряг, ул. Антим І № 1, всеки работен ден до
16,30 ч., не по-късно от 15 дни считано от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“, като плащането се извършва преди
получаването на документацията.
4.5. В срок 15 дни считано от датата на за
купуване на конкурсната документация лицата,
които са закупили такава, имат право да направят
писмени искания до Община Червен бряг за дава
не на разяснения относно участието в конкурса.
Разясненията се изготвят в писмена форма и се
предоставят на поискалите ги кандидати в срок
три дни считано от получаване на искането в
Община Червен бряг.
4.6. Няма да бъдат допускани до участие в
конкурса офшорни дружества, дружества и лица,
които имат непогасени ликвидни и изискуеми
публични задължения (включително и към Общи
на Червен бряг), както и лица, които са обявени
или се намират в процедура по обявяването им
в несъстоятелност.
4.7. Депозитът за участие в конкурса е в
размер 10 % от сумата по т. 2 и се заплаща в
срок не по-късно от 30 дни считано от датата на
обнародването на решението за приватизация в
„Държавен вестник“ по посочените в конкурсната
документация начин и банкова сметка.
4.8. Офертите на участниците в конкурса се
подават в срок не по-късно от 45 дни считано от
датата на обнародването на решението в „Дър
жавен вестник“.
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5. Утвърждава конкурсна документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс в
два етапа.
6. Определя комисия от 4 членове, която да
взема решения от компетентността на органа
по приватизация съгласно Закона за приватиза
ция и следприватизационен контрол. Съставът
на комисията да бъде от по един представител
от г ру па на съветниците в Общинск и я съ
вет – гр. Червен бряг.
7. Определя комисия за провеждане на прива
тизационната процедура в състава съгласно т. 6
от настоящото решение и един представител на
общинската администрация – Червен бряг. При
определяне на членовете на комисията съблю
дава императивното изискване поне един от тях
задължително да бъде правоспособен юрист.
8. Упълномощава кмета на община Червен
бряг да организира конкурсната процедура и
да сключи договора за продажба на посочения
имот – частна общинска собственост.
Председател:
Ив. Иванов
8116

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 485
от 17 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ІV,
взето с протокол № 5 от 31.07.2018 г. на общинския
експертен съвет, Общинският съвет – с. Лесичо
во, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе на
дъждовна канализация във връзка с изпълнени
ето на обект: „Реконструкция, рехабилитация и
доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа
и изграждане на главните колектори за дъждовни
води в с. Калугерово, община Лесичово, област
Пазарджик“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинте
ресованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Дамянов
8120
52. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 септември 2018 г.
8159
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за стро
еж № РС-55 от 30.08.2018 г. на Община Русе за
обект: „Рехабилитация на кейовите стени на
пътнически терминал Русе-център и подобряване
на навигационните условия на 3 корабни мес
та“, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 от АПК. Разрешението за строеж
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може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8136
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановле
ние за възлагане на недвижим имот № С180010091-0000591/29.08.2018 г. възлага на Николай
Георгиев Златарски, адрес за кореспонденция:
Дупница, ул. Плиска № 51, следния недвижим
имот: поземлен имот с идентификационен номер
68789.16.398 по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56
от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ 428 кв. м, намиращ се в Дупница,
ул. Венелин № 56, граници и съседи: 68789.16.397;
68789.16.399; 68789.16.434; 68789.16.438, ведно със
сграда на два етажа с идентификационен номер
68789.16.398.1 със застроена площ 151 кв. м, нами
раща се в Дупница, ул. Венелин № 56. Имотът е
закупен за сумата 68 888 лв. Собствеността пре
минава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
8135
36. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъж
ност главен асистент за държавен служител по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.10. Химични
технологии, в катедра „Тактика“ към факултет
„Пожарна безопасност и защита на населението“
за кандидатите, успешно преминали конкурсните
етапи по Заповед № 8121К-7428 от 28.06.2018 г.
на министъра на вътрешните работи. Срок –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555. До
пълнителна информация – на тел. 02/98 29 202.
8145
20. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на
правление 7.3 Фармация, докторска програма
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“,
за нуждите на катедра „Организация и икономика
на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София. В двумесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ кандидатите могат да пода
ват заявления и документи във Фармацевтичния
факултет – София, ул. Дунав № 2, стая № 125.
За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
8153

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е протестиран чл. 13,
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ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имуще
ство на територията на община Мизия, по което
е образувано адм. дело № 432/2018 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено
за 16.10.2018 г. от 10,30 ч.
8149
Административният съд – Сливен, на осно
вание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда
е постъпило оспорване от прокурор при Окръж
ната прокуратура – Сливен, на разпоредбата на
чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Твърдица
в частта: „...5 лв. постоянна част, която не се
влияе от посещаемостта на детето в детската
г радина или ясла...“, приета от Общинск и я
съвет – гр. Твърдица, на заседание, проведено
на 7.02.2003 г., изменена с Решение № 112 от
27.06.2012 г. и с Решение № 177 от 5.12.2016 г., по
което е образувано адм. дело № 254/2018 г. по
описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане за 17.10.2018 г. от 14 ч.
8148
Казанлъшкият районен съд призовава Мехмет
Чифтчи, роден на 18.11.1935 г., без адресна регис
трация в страната и с неизвестен адрес, да се яви
в съда в открито съдебно заседание, насрочено
на 24.10.2018 г. в 9 ч., в зала № 1 на втори етаж,
за връчване на съдебните книжа като ответник
по гр.д. № 1906/2018 г., заведено от Зейнеп Ше
риф Чифтчи – чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8150
Пловдивският окръжен съд, исково граж
данско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д.
№ 1090/2018 г., ІІІ граждански състав, по моти
вирано искане на КПКОНПИ с вх. № 14126 от
10.05.2018 г. против Владислав Стефанов Кълвачев
от Пловдив, „БГ Концепт Факторинг“ – ЕООД,
ЕИК 203804559, и „Боро Груп 2011“ – ЕООД,
ЕИК 201739188, иск по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на незакон
но придобито имущество на обща стойност
466 502,10 лв., както следва:
От Владислав Стефанов Кълвачев на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) и с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ:
равностойността на 20 дружествени дяла в
размер 20 лв. от капитала на „БГ Концепт Фак
торинг“ – ЕООД, ЕИК 203804559;
лек автомобил марка и модел „Рено Лагуна“ с
регистрационен № РВ6740КН, дата на първа регис
трация 10.10.2001 г., рама № VF1KG0G0625252859;
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пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2500 лв.;
сума в размер общо 2975,02 лв. по сметка в
евро в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр
Владислав Стефанов Кълвачев;
сума в размер общо 2295 лв. по картова смет
ка в левове по издадена дебитна карта Виза в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Владислав Стефанов Кълвачев;
сума в размер общо 1064,50 лв. по картова
сметка в левове по издадена дебитна карта Виза
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Владислав Стефанов Кълвачев;
сума в размер 10 254,99 лв. по картова смет
ка в левове по издадена дебитна карта Виза в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Владислав Стефанов Кълвачев;
сума в размер 13 950 лв. по картова сметка в
левове по издадена дебитна карта Виза в „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Владислав
Стефанов Кълвачев;
сума в размер 2200 лв. по картова сметка в
левове по издадена дебитна карта Виза в „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Владислав
Стефанов Кълвачев.
От „БГ Концепт Факторинг“ – ЕООД, ЕИК
203804559, на основание чл. 66, ал. 2 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ:
сума в размер 424 995 лв., постъпила по раз
плащателна сметка в левове в „Първа инвести
ционна банка“ – АД;
От „Боро Груп 2011“ – ЕООД, ЕИК 201739188,
на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ:
сума в размер 1000 лв., представляваща не
възстановена вноска, направена от Владислав
Стефанов Кълвачев, в „Боро Груп 2011“ – ЕООД;
сума в размер 5247,55 лв. по сметка в левове
в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр „Боро
Груп 2011“ – ЕООД, ЕИК 201739188.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на спора, в срок един месец от датата на обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“,
като първото съдебно заседание, което ще се
проведе по делото, е насрочено за 12.12.2018 г.
от 14,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
8123
Софийският градски съд заличава на осно
вание чл. 75, ал. 6 и 7 от Закона за адвокатурата
„Адвокатско дружество Соколов и Михайловска“,
регистрирано по ф.д. № 325/2008 г. на СГС, със
седалище и адрес на дружеството София, ул. Света
София № 8, ет. 3.
8168
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