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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

УКАЗ № 156

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

за откриване на факултет „Обществено здраве
и здравни грижи“ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
1. Открива факултет „Обществено здраве и
здравни грижи“ в структурата на Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
2. Във факултет „Обществено здраве и
здравни грижи“ се извършва обучение по
специалността от регулираните професии
„Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по специалности
от професионално направление „Обществено
здраве“.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 27 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4482

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Борислав Димов Иванов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за значимия му принос за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 24 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4423

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Победа, община Долна Митрополия,
област Плевен, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 27 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4473

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.
за изменен ие на нормат и вн и а кт ове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 364 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; Решение
№ 9943 на Върховния административен съд от
2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от
2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
2. В приложение № 7 към чл. 8 думите „за
което прилагам копие от документ, издаден
от съответната банка“ се заличават.
§ 2. В Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за безработица,
приета с Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение
№ 9757 на Върховния административен съд от
2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
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1. В чл. 1, ал. 4 изречение второ се изменя
така:
„Към заявленията се прилага и декларация
за личната банкова сметка за изплащане на
паричното обезщетение за безработица по
образец съгласно приложение № 4.“
2. В чл. 11, ал. 2 думите „и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни
за личната банкова сметка“ се заличават.
3. В чл. 15, ал. 1 изречение първо се изменя така:
„За изплащане на неполучено парично
обезщетение за безрабо т ица о т почина л
безработен всеки от наследниците подава до
ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес
заявление по образец съгласно приложение
№ 6, към което се прилагат удостоверение
за законните наследници и декларация за
личната банкова сметка за изплащане на
паричното обезщетение за безработица по
образец съгласно приложение № 4.“
4. В приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 думите „за което прилагам копие от документ,
издаден от съответната банка“ се заличават.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;
Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен
съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38
и 41 от 2011 г. и бр. 70 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 3 накрая се добавя
„и от Националната агенция за приходите“.
§ 2. Глава втора „Ред за водене на регистъра
на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания“ се отменя.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление-декларация“ се добавя „по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика“,
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поставя се запетая и думите „съгласно приложение № 1“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявление-декларацията“, думите
„съгласно приложение № 2“ се заменят с „по
образец, утвърден от министъра на труда и
социалната политика“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение
№ 3“ се заменят с „по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика“
и се поставя запетая.
2. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 35а“ се заменят
с „чл. 35г“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „национално представителните организации за хората с увреждания,“ се добавя „разходват се и се отчитат“.
2. В ал. 3 след думата „работодателя“ се
поставя запетая и се добавя „разходват се и
се отчитат“.
§ 6. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания
се изплаща при извършено балнеолечение
или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30
от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“ (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.).
Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни
услуги се представя в едномесечен срок от
крайната дата на ползването им в дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес.“
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 думите „съгласно приложение
№ 4“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „съгласно приложение
№ 5“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Образецът на заявление-декларация
за добавката по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 и
образецът на заявление-декларация за добавката по чл. 28 се утвърждават от министъра
на труда и социалната политика.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 се отпуска
от 1-во число на месеца на подаване на заявление-декларацията и се изплаща най-късно
до края на месеца, следващ месеца, за който
се отпуска, в рамките на бюджетната годи-
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на, с изключение на добавката за декември,
която се изплаща най-късно до 31 януари на
следващата година.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Добавка за социална интеграция по
чл. 28 се изплаща най-късно до края на месеца,
следващ месеца на издаване на заповедта в
рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през декември,
която се изплаща най-късно до 31 януари на
следващата година.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 39 думите „чл. 35а“ се заменят
с „чл. 35г“.
§ 10. В чл. 40, ал. 2 думите „икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката и енергетиката“.
§ 11. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение
№ 8, подадено“ се заменят с „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната
политика, подадено“.
2. В ал. 3 думата „молба“ се заменя със
„заявление“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като
не се допуска предварително изпълнение.“
4. В ал. 6 след думите „по ал. 3“ се поставя
запетая и се добавя „в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ
за декември, която се изплаща най-късно до
31 януари на следващата година“.
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „образец съгласно приложение № 15“ се заменят с „образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика“
и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „заповед по образец
съгласно приложение № 16“ се заменят със
„заповед по образец, утвърден от министъра
на труда и социалната политика“.
§ 13. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Контролът по спазване на критериите
и изискванията за предоставяне на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с
увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35а,
ал. 9 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, се осъществява съвместно или
поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.“
§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „заявление-декларация
съгласно приложение № 10“ се заменят със
„заявление-декларация по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика“.
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Помощта се изплаща през месеца, следващ
месеца на издаване на заповедта.“
3. В ал. 7 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
4. В ал. 9 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като
не се допуска предварително изпълнение.“
§ 15. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заявление-декларация
съгласно приложение № 10“ се заменят със
„заявление-декларация по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика“.
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Помощта се изплаща през месеца, следващ
месеца на издаване на заповедта.“
3. В ал. 8 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като
не се допуска предварително изпълнение.“
§ 16. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1,
приложение № 2 към чл. 11, ал. 2, приложение № 3 към чл. 13, ал. 1, приложение № 4
към чл. 32, ал. 2 и 3 и приложение № 5 към
чл. 32, ал. 4 се отменят.
§ 17. В приложение № 7 към чл. 40, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6, в графа „Необходими документи“
след думите „специализирана ЛКК за УНГБ“
текстът до края се заличава.
2. В т. 7:
а) в буква „а“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ,
УМБАЛ“ се заличават;
б) в буква „б“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“
се заличават;
бб) в графа „Забележка“ текстът се изменя
така:
„В случаите, когато няма специализирана
ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен
център или към Специализирана болница за
активно лечение по онкология.“;
в) в буква „в“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“
се заличават;
бб) в графа „Забележка“ текстът се изменя
така:
„В случаите, когато няма специализирана
ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специ-
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ализирана ЛКК към Комплексен онкологичен
център или към Специализирана болница за
активно лечение по онкология.“;
г) в буква „г“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ,
УМБАЛ“ се заличават.
3. В т. 8:
а) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“
се заличават;
б) в графа „Забележка“ се създава следният текст:
„В случаите, когато няма специализирана
ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен
център или към Специализирана болница за
активно лечение по онкология.“
4. В т. 9, букви „а“ и „б“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ,
УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават.
5. В т. 14:
а) в буква „а“, в графа „Необходими документи“ думите „издаден от диагностичноконсултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/
СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ“ и запетаята след
тях се заличават;
б) в буква „б“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите
„издаден от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ,
УМБАЛ или УСБАЛ“ се заличават;
бб) текстът в графа „Забележка“ се заличава.
§ 18. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1,
приложение № 10 към чл. 48, ал. 3 и чл. 50,
ал. 2, приложение № 13 към чл. 3, ал. 1, приложение № 15 към чл. 45, ал. 2, приложение
№ 16 към чл. 45, ал. 3, приложение № 17 към
чл. 3, ал. 3, т. 1 и приложение № 18 към чл. 3,
ал. 3, т. 2 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с
Постановление № 139 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.,
бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7
от 2011 г., бр. 95 от 2012 г. и бр. 73 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 1 думите „копие от“ се
заличават, след думите „(НЕЛК)“ се поставя
тире и се добавя „за справка“.
2. В чл. 17, ал. 3 т. 8 се отменя.
3. В чл. 24а, ал. 1 т. 3 се отменя.
4. В чл. 25, ал. 2, т. 5 думите „копие от експертното“ се заменят с „експертно“ и накрая
се поставя запетая и се добавя „за справка“.
5. В чл. 31, ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

а) в т. 6 думата „протокол“ се заменя с
„медицински протокол“;
б) в т. 7 думите „копие от“ се заличават
и накрая се поставя запетая и се добавя „за
справка“.
§ 20. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41,
43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17
и 73 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 26, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. оригинал на експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински
протокол на ЛКК.“
2. В чл. 40, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. копие от експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК или медицински протокол на ЛКК,
ако има такива.“
3. В § 1, ал. 1, т. 43 от допълнителните
разпоредби след думите „установена с“ се
добавя „медицински“.
4. В приложение № 8 към чл. 40, ал. 4,
в част А, т. ІІ след думите „НЕЛК или“ се
добавя „медицински“.
5. Навсякъде в правилника и в приложенията към него думите „детска експертна
лекарска комисия“ и абревиатурата „ДЕЛК“
се заличават.
§ 21. Започнатите процедури по отпускане
и ползване на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди
влизането в сила на това постановление се
довършват по досегашния ред.
§ 22. В срок до 15 септември 2014 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане да предостави на министъра на
труда и социалната политика за утвърждаване
проектите на образци на приложения № 1,
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 16 към Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания.
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 16 и 18, които влизат в сила
от 1 октомври 2014 г.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4427
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41,
43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17
и 73 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 36, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. дневен център:
а) дневен център за деца и/или възрастни
хора с увреждания;
б) дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа;
в) дневен център за деца с увреждания – седмична грижа;
г) дневен център за стари хора;“.
2. В т. 7:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) център за настаняване от семеен тип:
аа) център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания;
бб) център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания;
вв) център за настаняване от семеен тип
за възрастни хора с психични разстройства
или деменция;
гг) център за настаняване от семеен тип
за възрастни хора с физически увреждания;
дд) център за настаняване от семеен тип
за възрастни хора с умствена изостаналост;
ее) център за настаняване от семеен тип
за стари хора;“
б) буква „д“ се изменя така:
„д) защитено жилище:
аа) защитено жилище за хора с психични
разстройства;
бб) защитено жилище за хора с умствена
изостаналост;
вв) защитено жилище за хора с физически
увреждания;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4428
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление № 133 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30 и 62 от
2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите
на Черно море в рамките на определена квота
се събира такса в размер 60 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г. в размер 205 335 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от държавните
училища по изкуствата, финансирани от министерството, както следва:
1. за изплащане на стипендии за 2014 г. –
89 505 лв.;
2. за изплащане през 2014 г. на стипендии,
отпуснати през 2013 г. – 115 830 лв.
Чл. 2. Разходите по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ по бюджета
на Министерството на културата за 2014 г.
(2) Със сумата 136 505 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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(3) Със сумата 205 335 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите по чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и 2 от Постанов
ление № 93 на Министерския съвет от 2014 г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37
от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
в размер 1 532 200 лв. за разплащането на
неотложни разходи за дейности на Института
по публична администрация и на администрацията на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на разчетените приходи и
разходи по централния бюджет за 2014 г. –
1 000 000 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2014 г. – 300 000 лв.;
3. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г. – 232 200 лв.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 и
2 да се увеличат разходите по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ по бюджета
на Министерския съвет за 2014 г. за нуждите
на Института по публична администрация.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. по бюджетна програма
„Администрация“.
Чл. 3. Със сумата 852 200 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34,
36, 37, 44, 45, 47, 50 и 52 от 2014 г.), на ред № 3
числото „48 702 300“ се заменя с „51 122 300“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер
216 000 лв. за национални и регионални събори
на българското народно творчество.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
общини съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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Приложение
към чл. 1, ал. 2
№
по
ред
1.

Община/
Наименование
на проявата

Бенефициент

Сума
(в лв.)

12 000

2.1. Национален фестивал
за автентичен фолклор
„Песни в полите на Балкана“

Община
Габрово

2000

2.2. Празник на ду ховата
музика

Община
Габрово

9000

4.

5.

Община
Долни
чифлик

2000

Община
Дулово

3000

Община Дупница
10 000

5.2. Честване 120 години от
началото на хоровото
изкуство в Дупница

Община
Дупница

2500

11.

25 000

Община
Стара
Загора

5000

Община
Троян

20 000

Община
„Тунджа“

8000

Национален събор на Община
народното творчество Харманли
„Кехлибарен грозд“

3000

Община Стара Загора

Община Троян

Община „Тунджа“

Община Харманли

20. Община Шумен

Община
Ловеч

5000

Шести международен/
Седемнадесети национален фестивал на любителските филми

Община
Лясковец

10 000

Община
Нова
Загора

2500

21.

Община
Шумен

2000

Общ и н а М и нера л н и
бани
Международен детски Община
етнофестивал
Минерални бани

3000

22. Община Неделино
Балкански фолклорен
фестивал

Община
Неделино

9000

Столична
община –
Район
„Подуяне“

3000

23. С т о л и ч н а о б щ и н а –
Район „Подуяне“

Община Радомир
Национа лен фолк лорен фестивал „Слънце
иде…“

Община
Стамболово

Община Стамболово

Първи национален събор – надсвирване „Ангел Кръстев“

15 000

2000

20 000

Фестивал на сливата в
Троян и научен форум,
свързан с народните и
художествените занаяти

19.

Община Нова Загора
Осми национален фестивал на любителските
многогласни хорове и
камерни групи за народно пеене

24 000

Община
Созопол

Национален тракийски
фолклорен събор „Богородична стъпка“

5000

Община Лясковец
Национален събор на
овцевъдите

10.

Община
Копривщица

Община
Разлог

Община Созопол

Национална среща на
инструменталните групи за народни песни и
танци

Община Ловеч
Люлякови празници –
музикални вечери

9.

15.

18.

Община Копривщица
Традиционни фолклорни празници „С Копривщица в сърцето“ и
Фолклорна средногорска палитра

Сума
(в лв.)

Община Сандански

Дни на традицията „Созопол – древен и непреходен, жив и достъпен
за всички“

Община Каспичан
Национален събор „Дни Община
на предците“
Каспичан

8.

14.

17.
Община
Дупница

7.

13.

16.

Община Дулово

5.1. Югозападен международен фолклорен фестивал „Мир на Балканите“

6.

Бенефициент

12. Община Разлог

Община Долни чифлик

Регионален фестивал на
турския фолклор
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Фестивал „Надмощие Община
над духа“
Сандански

Община Габрово

С ъ б ор з а ва я ш к и и
други народни певци и
свирачи

Община/
Наименование
на проявата
Събор на народно т о
творчество „Пирин пее“

Община
Ардино

3.

№
по
ред

Община Ардино
Традиционен културен
форум „Балкани“

2.

ВЕСТНИК

Шопски събор
Община
Радомир

3000
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№
по
ред

Община/
Наименование
на проявата

ДЪРЖАВЕН
Бенефициент

Сума
(в лв.)

Община
Сливен

11 000

24. Община Сливен
Национално честване
„180 години българска
индустрия“
4455
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2. Член 3 се отменя.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на началника на Националната
служба за охрана.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба за
охрана за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба за охрана
за 2014 г. в размер 500 000 лв. за финансиране
прилагането на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 25002690 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Общността, през 2014 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 30, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Началникът на Националната
служба за охрана да извърши налагащите се
промени по бюджета на Националната служба
за охрана за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извършва
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на
средства по бюджета на Националната служба
за охрана за прилагане на Решение 2008/477/
ЕО за хармонизиране на радиочестотната
лента 2500-2690 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги в Общността (ДВ, бр. 38
от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 1 думите „Пловдив“ и „Плевен“ се заличават, а думата „Русе“ се заменя
с „Благоевград“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане
на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при
наводнението вследствие на обилните валежи
на територията на гр. Варна и гр. Добрич
на 19 и 20 юни 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 130 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2014 г. за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на лицата,
починали при наводнението вследствие на
обилните валежи на територията на гр. Варна
и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г., съгласно
приложението.
(2) Еднократната финансова помощ се
изплаща за всяко от починалите лица и е в
размер 10 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
социалната закрила и равните възможности“,
бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран
подход“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Еднократната финансова помощ се изплаща на законните наследници на починалите
или на техни законни представители в размера
по чл. 1, ал. 2 от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес на починалото лице.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
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Чл. 6. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Списък на лицата, починали при наводнението
вследствие на обилните валежи на територията
на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г.
1. Стефан Емилов Стефанов
2. Зина Силвиева Шопова
3. Иванка Колева Пенчева
4. Йорданка Илиева Георгиева
5. Магдалена Жанева Шопова
6. Тодорка Стефанова Стоянова
7. Марин Василев Маринов
8. Магбуле Ризаева Абзова
9. Анка Стоянова Демирова
10. Юлиян Илиев Бошнаков
11. Зоя Асенова Шопова
12. Жана Магдаленова Шопова
13. Сюлейман Реджеб Ефраим
4451

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 27 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 54 на Министерск и я съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г. и бр. 8 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
създава т. 85:

ВЕСТНИК
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„ 8 5. Ч а с т о т и мо т с и д ен т ифи к ат о р
68134.100.281 и част от сграда с идентификатор 68134.100.281.1 с административен адрес:
София, ул. Г. С. Раковски 106.“
2. В т. 5 от приложение № 5 към чл. 7,
т. 5 думите „идентификатор 07079.610.320“ се
заменят с „идентификатор 07079.610.320.1.88“.
3. Точка 1 в приложение № 5а към чл. 7,
т. 6 се изменя така:
„1. Ч а с т о т и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
68134.100.281 и част от сграда с идентификатор 68134.100.281.1 с административен адрес:
София, ул. Г. С. Раковски 106.“
§ 2. В чл. 24, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“,
приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 27 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г. и бр. 8
от 2014 г.), думите „дирекция „Управление на
човешките ресурси“ се заменят с „дирекция
„Социална политика“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В двумесечен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите на
ведомствата, в чието управление е имотът
по § 1, т. 1 и 3, да извършат фактическото
обособяване на предоставените им части от
имота и сградата.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 27 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с Постановление № 83 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2010 г.; изм., бр. 5 и 41 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Експертизата на вида и степента на
увреждане на децата до 16-годишна възраст
се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на
лекар с призната специалност по педиатрия.“
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2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Експертизата на вида и степента на
увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни
и психични болести се извършва от ТЕЛК с
участието на лекар с призната специалност
по очни болести, пневмология и фтизиатрия
и психиатрия и от специализираните състави
на НЕЛК по очни, белодробни и психични
болести.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 2. В чл. 5 думите „физическото възпитание“ се заменят с „младежта“.
§ 3. Член 9 се отменя.
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Териториалните експертни
лекарски комисии се откриват и се закриват
от директора на съответната региона лна
здравна инспекция съгласувано с министъра
на здравеопазването.
(2) Териториалните експертни лекарски
комисии се откриват към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ,
центрове за психично здраве, центрове за
кожно-венерически заболявания и комплексни
онкологични центрове и са структурни звена на
лечебните заведения, към които са открити.“
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) В съставите на ТЕЛК работят
лекари с призната специалност и с не помалко от 5 години трудов стаж по медицина.
(2) Препоръчително е лекарите от съставите
на ТЕЛК да притежават призната медицинска
специалност по: вътрешни болести, ортопедия
и травматология, хирургия, нервни болести,
неврохирургия, урология, медицинска онкология, очни болести, пневмология и фтизиатрия,
психиатрия или педиатрия.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „ДЕЛК и ТЕЛК, както
и лекарите – представители на ТП на НОИ“
и запетаята след тях се заменят с „ТЕЛК“.
3. В ал. 3 думите „ДЕЛК и ТЕЛК лекарите,
включени в състава, както и лекарите – представители на ТП на НОИ“ се заменят с „ТЕЛК
лекарите, включени в състава“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалните експертни лекарски
комисии се създават при норматив за годишна
натовареност 2400 случая.“
2. В ал. 2 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
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3. В ал. 3 думата „общи“ се заличава.
§ 9. В чл. 19, ал. 2 думите „детски болести“
се заменят с „педиатрия“, а думата „специалността“ се заменя с „медицина“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
2. В ал. 3 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
3. В ал. 4 думата „основна“ се заличава.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
2. В ал. 3 абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
3. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2, буква „а“ абревиатурата „ДЕЛК“
и наклонената черта след нея се заличават;
б) в т. 7, буква „д“ думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 2 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации
и изследвания през последните дванадесет
месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и
резултатите от тях са налични в медицинската
документация на лицето, към направлението
по ал. 2 личният лекар (лекар по дентална
медицина), а за лицата, които нямат личен
лекар – лекуващият лекар (лекар по дентална
медицина), прилага заверени копия на същите,
без да се налага повторното им назначение
и извършване.“
4. Досегашните ал. 3 – 7 стават съответно
ал. 4 – 8.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 8 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 6“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 7, при които
за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните
дванадесет месеца, предхождащи явяването
в ЛКК, и резултатите от тях са налични в
медицинската документация на лекуващия
лекар, последният прилага заверени копия
на същите, без да се налага повторното им
назначение и извършване.“
§ 14. В чл. 31, ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
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§ 15. Наименованието на раздел III на
глава трета се изменя така:
„Териториални експертни лекарски комисии“.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„ 2. вид и степен на увреждане на децата
до 16-годишна възраст;“
б) досегашните т. 2 – 8 стават съответно
т. 3 – 9.
3. В ал. 3 думите „Детските експертни
лекарски комисии и ТЕЛК“ се заменят с „Териториалните експертни лекарски комисии“.
4. В ал. 5 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 17. В чл. 33 ал. 1 се отменя.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 4 думата „специализираните“ се
заличава.
§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. извършват клиничен преглед и при
необход и мос т на знача ват изс лед ва н и я и
консултации със специалисти извън ТЕЛК в
следните случаи:
а) когато необходимите за нуждите на
експертизата резултати от изследвания и
консултации не са налични в медицинската
документация при личния лекар и/или лекуващия лекар;
б) когато наличните в медицинската документация при личния лекар и/или лекуващия
лекар резултати от изследвания и консултации
не са актуални (не са извършени в рамките
на последните дванадесет месеца) или не са
достатъчни за диагностичното и функционално
изясняване на състоянието;
в) когато НЕЛК е отменила и е върнала
експертно решение на ТЕЛК за ново освидетелстване с указания за извършването на
допълнителни изследвания и консултации в
случаите по букви „а“ и „б“, както и с указания за извършване на контролни медицински
изследвания.“
2. Навсякъде абревиатурата „ДЕЛК“ и
наклонената черта след нея се заличават.
§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Детските
експертни лекарски комисии/ТЕЛК“ се заменят с „Териториалните експертни лекарски
комисии“;
б) в т. 3 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
2. В ал. 2 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 и 2 абревиатурата „ДЕЛК“ и
наклонената черта след нея се заличават.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 22. В чл. 49, ал. 3 думите „т. 5 и 6“ се
заменят с „т. 2 – 7“.
§ 23. В чл. 52 абревиатурата „ДЕЛК“ и
наклонената черта след нея се заличават, а
абревиатурата „НЦЗИ“ се заменя с „НЦОЗА“.
§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „състояние“ се
добавя „включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати
от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската
документация при личния лекар и/или при
лекуващия лекар“.
2. В ал. 5 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 25. В чл. 57, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „и консултации
и заверени копия от тези, налични в медицинската документация на лицето при личния
лекар и/или при лекуващия лекар“.
2. В т. 4 абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават.
3. В т. 7 абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
§ 26. В чл. 59 абревиатурата „ДЕЛК“ и
наклонената черта след нея се заличават, а
абревиатурата „НЦЗИ“ се заменя с „НЦОЗА“.
§ 27. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „трайно намалена
работоспособност“ се поставя наклонена черта
и се добавя „вид и степен на увреждане“, а
абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
2. В ал. 2 след думите „трайно намалена
работоспособност“ се поставя наклонена черта и се добавя „вид и степен на увреждане“.
3. В ал. 5 след думите „трайно намалена
работоспособност“ се поставя наклонена черта и се добавя „вид и степен на увреждане“.
§ 28. В чл. 63, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. срещ у решени ята на НЕЛК – пред
административния съд, в чийто район се
намира постоянният или настоящият адрес
на жалбоподателя, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 29. В чл. 67, ал. 2 думите „Административния съд – София-град“ се заменят със
„съответния административен съд“.
§ 30. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1
думите „на работоспособността“ се заличават.
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§ 31. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
думите „РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ се заменят с „РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ“ и думите
„на работоспособността“ се заличават.
§ 32. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1
думите „на работоспособността“ се заличават.
§ 33. В приложение № 5 към чл. 56, ал. 1
думите „ДЕТСК АТА ЕКСПЕРТНА ЛЕК АРСК А КОМИСИЯ (ДЕЛК)“ и наклонената
черта след тях и абревиатурата „ДЕЛК“ и
наклонената черта след нея се заличават.
§ 34. Навсякъде в правилника абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея и
абревиатурата „ДЕЛК“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 35. В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 5 и 41 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Експертизата на вида и степента на
увреждане на децата до 16-годишна възраст
се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на
лекар с призната специалност по педиатрия.“;
б) в ал. 4 думите „определени със заповед на
министъра на здравеопазването“ се заличават.
2. В чл. 4 абревиатурата „ДЕЛК“ се заличава.
3. В чл. 5 думите „Експертизата на работоспособността“ се заменят с „Медицинската
експертиза“.
4. В чл. 62 думите „Степента на трайно
намалената работоспособност“ се заменят с
„Видът и степента на увреждането/степента
на трайно намалената работоспособност“.
5. В чл. 67 след думата „работоспособност“
се поставя наклонена черта и се добавя „вида
и степента на увреждане“.
6. В чл. 68, ал. 1 абревиатурата „ДЕЛК“
се заличава.
7. В чл. 69:
а) в ал. 1 думите „на работоспособността
(степента на увреждане)“ се заличават;
б) в ал. 3 наклонената черта и абревиатурата „ДЕЛК“ след нея се заличават;
в) в ал. 4 думите „на работоспособността
(степента на увреждане)“ се заличават.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4459
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието (обн., ДВ,
бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 74
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2009 г., бр. 29
от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2010 г., бр. 55 от
2012 г., бр. 110 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2014 г.)
§ 1.
правят
1. В
2. В

В приложението към чл. 6, ал. 1 се
следните изменения:
т. 3 числото „23“ се заменя с „24“.
т. 10 числото „20“ се заменя с „19“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
4404

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение на Наредба № 6 от
1998 г. за кредитиране на банки в левове
срещу обезпечение (обн., ДВ, бр. 28 от 1998 г.;
изм., бр. 118 от 1998 г. и бр. 110 от 2003 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата сума на предоставените в
залог активи по ал. 1, оценени по пазарната
им стойност, трябва да покрива минимум 110
на сто размера на разрешения от БНБ кредит
към момента на неговото предоставяне.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За периода от 1 юли 2014 г. до 30 ноември 2014 г. изискването по чл. 4, ал. 2 за дял
на банката от 8 и повече процента от обема на
междубанковите разплащания не се прилага.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 33 от Закона за Българската народна банка,
приета е с Решение № 81 от 30 юни 2014 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 1 юли 2014 г.
Управител:
Иван Искров
4481

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от директора на Областна дирекция „Земеделие“,
Русе, нареждам да се преработи частично влезлият
в сила план за земеразделяне на земеделските
земи в землището на с. Борисово, община Сливо
поле, област Русе, за имоти с № 013001, 014001,
000326, 014007, 000330, 014015, 000306 – с обща
площ на преработката 0,931 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, Русе, и
началника на Общинска служба по земеделие,
гр. Сливо поле, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4430

За министър:
Б. Абазов

ЗАПОВЕД № РД-47-2
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от директора на Областна дирекция „Земеделие“,
Русе, нареждам да се преработи частично влезлият
в сила план за земеразделяне на земеделските
земи в землището на с. Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе, за имоти с № 071096,
000173, 000175, 071092, 071091, 000176, 000199 – с
обща площ на преработката 1,044 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, Русе, и
началника на Общинска служба по земеделие,
гр. Сливо поле, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4431

За министър:
Б. Абазов

ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от директора на Областна дирекция „Земеделие“,

Русе, нареждам да се преработи частично влезлият
в сила план за земеразделяне на земеделските
земи в землището на с. Бръшлен, община Сливо
поле, област Русе, за имоти с № 027016, 027012,
050040, 060033, 034012, 013223, 013224, 029050,
029041, 029045, 029046, 029047, 029048, 029049,
030041, 030064, 030065, 030003, 030046, 030073,
030072, 030029, 030047, 030048, 030043 – с обща
площ на преработката 7,979 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, Русе, и
началника на Общинска служба по земеделие,
гр. Сливо поле, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За министър:
Б. Абазов

ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от директора на Областна дирекция „Земеделие“,
Русе, нареждам да се преработи частично влезлият
в сила план за земеразделяне на земеделските
земи в землището на с. Бабово, община Сливо
поле, област Русе, за имоти с № 000116, 000118,
021022, 021023, 000098, 024005, 024006, 024007,
024008, 024009, 024010, 024011, 000129, 000097,
000085, 029010, 029002, 029003, 029004, 000074,
000076, 053013 – с обща площ на преработката
4,763 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, Русе, и
началника на Общинска служба по земеделие,
гр. Сливо поле, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За министър:
Б. Абазов

ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
нареждам да се преработи частично влязлата
в сила карта на възстановената собственост за
землището на с. Горно поле, община Маджарово,
област Хасково, за имоти с № 028015, 028018,
028019, 028020 – с площ за преработка 4,695 дка.
Заповедта да се сведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, Хасково, и
на началника на Общинска служба по земеделие,
Харманли, за сведение и изпълнение.
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Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4434

Министър:
Д. Греков

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-785
от 6 юни 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ
„Лъки“ с размер 35,25 кв. км, разположена на
територията на община Лъки, област Пловдив,
и община Чепеларе, област Смолян, с координати на характерните гранични точки съгласно
приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 904 на Министерството на икономиката и енергетиката – София,
ул. Триадица 8, тел.: 02/9263 199, след представяне
на следните документи:
а) копие от платежно нареждане за закупуване на тръжните книжа на стойност 3000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ, IBAN
BG79BNBG96613000102601, BIC BNBGBGSD; платежното нареждане следва да бъде записано: „За
закупуване на тръжни книжа за площ „Лъки“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
б) документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката – София, ул. Триадица 8, писмено заявление
в запечатан плик на български език за участие в
търга и приложенията към него, изискуеми съ-
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гласно българското законодателство и тръжните
книжа, включително документ за внесена такса
в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Лъки“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга, по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в търг за площ „Лъки“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга, съгласно приложение № 2.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката – София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото
да се търси и проучва в площта в размер 78 000 лв.
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 3900 лв., представляващи
5 на сто от първоначалната цена по т. 10.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Анна Янева – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
14. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
А. Янева
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Лъки“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4506683

8621768

2.

4505820

8623443

3.

4503909

8622711
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№

X (m)

Y (m)

4.

4502426

8626541

5.

4501242

8625964

6.

4498548

8626793

7.

4497071

8626498

8.

4497833

8623838

9.

4497813

8621053

10.

4502156

8621473

11.

4503384

8620370

12.

4505200

8621883

13.

4505195

8621903

14.

4504740

8621768

15.

4504675

8621780

16.

4503820

8621385

17.

4503828

8621365

18.

4504680

8621760

19.

4504750

8621748

20.

4505000

8622339

21.

4505000

8622364

Изключена площ

Изключена площ

22.

4504100

8622430

23.

4504095

8622405

24.

4505675

8623122

25.

4505667

8623141

26.

4505047

8622820

27.

4505055

8622800

28.

4499775

8622420

Изключена площ

Изключена площ
29.

4499777

8622445

30.

4499585

8622477

31.

4498982

8622520

32.

4498238

8622695

33.

4498231

8622670

34.

4498980

8622495

35.

4499580

8622452
Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
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представи препоръки (минимум 2 броя) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Лъки“, както и декларация
от третото лице, че за същото не са налични
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
500 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на ангажиментите по договора за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми в площ „Лъки“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора за
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Лъки“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
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Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при
изпълнение на проекта за търсене и проучване, при условие че докаже, че ще има на свое
разположение тези ресу рси. При условие че
кандидатът ползва ресурсите на други физически
или юридически лица, за да докаже минимални
финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
4418
ЗАПОВЕД № РД-16-787
от 6 юни 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Равнище-2“ с
размер 1,137 кв. км, разположена в землищата
на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца, с координати на граничните точки съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, съгласно приложение № 2.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 902 на Министерството на икономиката и енергетиката – София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 234, 02/9263 279, след
представяне на следните документи:
а) копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в
платежното нареждане следва да бъде записано:
„За закупуване на конкурсни книжа за площ
„Равнище-2“; в документа се посочва и името
на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането;
б) документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за
опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергети-
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ката – София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма – IBAN
BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Равнище-2“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Равнище-2“. Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката – София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
А. Янева
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Равнище-2“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4697935

8537315

2.

4697935

8537750

3.

4697815

8537750

4.

4697815

8538710

5.

4697700

8538710

6.

4697700

8539000

7.

4697200

8539000

8.

4697200

8537190

9.

4697770

8537190
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта, и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Равнище-2“, както и декларация от
третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Равнище-2“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
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предоставени необходимите финансови ресурси за
изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Равнище-2“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
4419
ЗАПОВЕД № РД-16-797
от 10 юни 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Габровица“ с размер
1 кв. км, разположена в землищата на с. Старо
село и с. Долна Диканя, община Радомир, област Перник, с координати на граничните точки
съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: една
година от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, съгласно приложение № 2.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 10-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 902 на Министерството на икономиката и енергетиката – София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 234, 02/9263 199 след
представяне на следните документи:
а) копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в
платежното нареждане следва да бъде записано:
„За закупуване на конкурсни книжа за площ
„Габровица“; в документа се посочва и името
на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането;
б) документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
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приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 20-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката – София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата
за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по
Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС
№ 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася
по сметка на Министерството на икономиката и
енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса за
участие в конкурс за площ „Габровица“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Габровица“. Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 40-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката – София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
А. Янева
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Габровица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4580000

8483050

2.

4579150

8484050

3.

4578750

8483800

4.

4579250

8482500

5.

4579500

8482500
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по проучването минимални
управленски и финансови възможности, както
следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 2 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателсва за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта, и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Габровица“, както и декларация от третото лице,
че за същото не са налични обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателсва за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Габровица“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Габровица“.
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Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълни телни те разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
4420
РАЗРЕШЕНИЕ № 385
от 5 юни 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Високото кладенче“, разположена в землището на гр. Бяла,
община Бяла, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и протоколно решение № 22
от протокол № 19 от 17.05.2014 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Хидрострой“ – АД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 103029862, със седалище и адрес на
управление гр. София, п. код 1000, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 117, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Високото кладенче“,
разположена в землището на гр. Бяла, община
Бяла, област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,89 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Високото кладенче“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4652500

9637500

2.

4652500

9637900

3.

4652760

9638035

4.

4652740

9639000

5.

4653000

9639000

6.

4653500

9638000

7.
4421

4653500

9637700

РАЗРЕШЕНИЕ № 387
от 9 юни 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Момина могила“, разположена на територията
на община Георги Дамяново и община Берковица,
област Монтана, и община Годеч, област София
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5,
т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 25 от протокол № 21 от
заседанието на Министерския съвет на 29 май
2014 г. разрешавам на „Върба – Батанци“ – АД,
гр. Златоград, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 201724147, със седалище
и адрес на управление гр. Златоград 4980, община
Златоград, област Смолян, ул. Стефан Стамболов
2, да извърши за своя сметка търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, в площ „Момина могила“, разположена
на територията на община Георги Дамяново и
община Берковица, област Монтана, и община
Годеч, област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 112 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Момина могила“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4709250

8472320

2.

4709567

8474668

3.

4703382

8481210

4.

4698865

8485014

5.

4697071

8483922

6.

4695465

8485405

7.

4694260

8485020

8.

4692535

8486280

9.

4691175

8481985

10.

4692818

8480941

11.

4694830

8481823

12.

4695378

8481321

13.

4695502

8480766

14.

4696311

8479417

15.

4696524

8478383

16.

4697751

8475892

17.
4422

4706010

8472175

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-95
от 25 юни 2014 г.
Със Заповед № РД-02-15-38 от 1.04.2014 г. е
одобрен подробен устройствен план – парцеларeн
план (ПУП – ПП) за обект: Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км
2+368 – преоткосиране. При извършена служебна
проверка на документацията, въз основа на която
е издадена заповедта, е констатирана очевидна
фактическа грешка при посочването на землищата, засягащи се от ПУП – ПП. Пропуснати са
землището на с. Птичар, община Момчилград,
и землището на с. Първица, община Кирково.
Обект: Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“
от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, засяга следните землища: с. Балабаново,
с. Върхари, с. Седлари, с. Садовица, с. Птичар и
с. Загорско, община Момчилград; с. Рогозари,
с. Великденче и с. Илийско, община Джебел;
с. Самодива, с. Брегово, с. Кърчовско, с. Върбен, с. Островец, с. Първица и с. Хаджийско,
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община Кирково. Процедурата по одобряване на
ПУП – ПП е проведена за всички гореизброени
землища. Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
при Министерството на регионалното развитие е
разгледал и приел ПУП – ПП за целия обект. Със
Заповед № РД-02-15-38 от 1.04.2014 г. са одобрени
графичните и текстови материали към проекта,
включително за землището на с. Птичар, община Момчилград, и землището на с. Първица,
община Кирково.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
допусната очевидна фактическа грешка нареждам
в Заповед № РД-02-15-38 от 1.04.2014 г., издадена от министъра на регионалното развитие на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (ДВ, бр. 35 от
2014 г.), след думите „с. Садовица“ се допълва
със „с. Птичар“ и след думите „с. Островец“ се
допълва със „с. Първица“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-02-15-38 от 1.04.2014 г. на министъра на
регионалното развитие.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 АПК тази заповед подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие.

4448

Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-15-96
от 1 юли 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов газопровод на територията на Република
България на основание § 52, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм.
и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) ЗУТ предвид обстоятелството,
че газопровод „Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на Република
България, е обект с национално значение по
смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и е национален обект по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост по Решение № 876
от 2.12.2011 г. на Министерския съвет; писмо с
вх. № АУ-14-12 от 20.03.2014 г. на Андрей Фил
и Саша Райхард – директори на „Саут Стрийм
Транспорт Б.В.“, и писма № АУ-14-18 от 6.06.2014 г.
и от 11.06.2014 г. на Деян Калайджиев – директор
на „Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България;
Заповед № РД-02-14-940 от 30.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за линейната
инфраструктура на сушата, план за застрояване
на техническите площадки на сушата, включително измервателни съоръжения, кранови възли,
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прилежащите съоръжения и временни площадки,
и парцеларен план за морската част, включваща
трасето му в териториалните води на Република
България, съобщаване на изработения проект за
ПУП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 95
от 2013 г., публикуване на интернет страницата
на Община Варна, решение по т. 1 от протокол
№ 8 от 11 – 12.03.2014 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Варна;
писмо изх. № 26-00-583 от 6.03.2014 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
че не е необходимо да се провежда процедура по
екологична оценка и оценка за съвместимост и
че решението по ОВОС е достатъчно за одобряване на ПУП, Решение по ОВОС № 1-1 от 2014 г.,
постановено от министъра на околната среда и
водите с допуснато предварително изпълнение при
условието на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс, писма на министъра на околната
среда и водите с изх. № 26-00-583 от 3.04.2014 г. и
от 16.05.2014 г., Определение № 8539 от 23.06.2014 г.
на Върховния административен съд на Република
България, петчленен състав, ІІ колегия; Решение № 1-І-1 от протокол № 1 от 13.02.2014 г. на
комисията в Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ) за предварително съгласуване за промяна
предназначението на поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост, становище с изх. № 623 от 3.02.2014 г. на „Североизточно
държавно предприятие“ ДП – Шумен, писмо на
ТП – Държавно горско стопанство – Варна, с изх.
№ 313 от 11.04.2014 г., писмо с изх. № 424-00 от
8.04.2014 г. от „Южен поток България“ – АД, писмо рег. индекс ИАГ-16405 от 15.05.2014 г. на ИАГ;
становище с изх. № 33-НН-1111 от 23.04.2014 г.
на Министерството на културата, писмо с изх.
№ 84 от 21.11.2013 г. на Център за подводна археология – Созопол, становище с изх. № РД-13918 от 26.11.2013 г. на Регионалния исторически
музей – Варна; съгласувателно писмо с изх.
№ 10-02-246 от 17.02.2014 г. на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията; съгласувателно писмо с изх.
№ 26-С-273 от 26.11.2013 г. на Министерството
на икономиката и енергетиката; становище с рег.
№ 11-00-332 от 29.11.2013 г. на Министерството на
отбраната; съгласувателно писмо с рег. № ДС-733
от 18.02.2014 г. на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ при МВР; писмо
с изх. № 26-00-1877/7 от 7.01.2014 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите в Черноморски
район (БДУВЧР), разрешителни за ползване на
воден обект № 2237 0014 от 11.04.2014 г. и № 2217
0082 от 17.04.2014 г., издадени от БДУВЧР; съгласувателно писмо рег. № 0094-1141 от 27.03.2014 г.
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“,
писмо с изх. № 47-22-ПСК-0107 от 6.03.2014 г.
на Министерството на здравеопазването; писмо
№ ПМО-1882 от 1.04.2014 г. на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 3002
от 30.10.2013 г. на БТК – АД; писмо с изх. № КEPRG-5398 от 19.11.2013 г. на „ЕНЕРГО – ПРО
Мрежи“ – АД; становище за съгласуване на ПУП
от „Петрокелтик България“ – ЕООД, постъпило
с писмо с вх. № АУ-14-18(3) от 10.05.2014 г. на
„Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България,
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и решение от протокол № УПНЕИПГ-01-02-05 от
27.03.2014 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен
поток – Български сектор“ за част от общата
дължина на линейната инфраструктура на сушата,
включваща трасето на газопровода от границата
на поземлен имот № 10135.5103.22, представляващ
морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната плажна ивица до границата на технологична
площадка за наземни съоръжения на територията
на община Варна, съгласно приетите и одобрени
графични и текстови части на документацията,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

4517

Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-15-97
от 1 юли 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов газопровод на територията на Република
България на основание § 52, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм.
и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) ЗУТ предвид обстоятелството,
че газопровод „Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на Република
България, е обект с национално значение по
смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и е национален обект по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост по Решение № 876
от 2.12.2011 г. на Министерския съвет; писмо с
вх. № АУ-14-12 от 20.03.2014 г. на Андрей Фил
и Саша Райхард – директори на „Саут Стрийм
Транспорт Б.В.“, и писма № АУ-14-18 от 6.06.2014 г.
и от 11.06.2014 г. на Деян Калайджиев – директор
на „Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България;
Заповед № РД-02-14-940 от 30.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за линейната
инфраструктура на сушата, план за застрояване
на техническите площадки на сушата, включително измервателни съоръжения, кранови възли,
прилежащите съоръжения и временни площадки,
и парцеларен план за морската част, включваща
трасето му в териториалните води на Република
България, съобщаване на изработения проект за
ПУП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 95
от 2013 г., публикуване на интернет страницата
на Община Варна, решение по т. 1 от протокол
№ 8 от 11 – 12.03.2014 г. на Експертния съвет по
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устройство на територията при Община Варна;
писмо изх. № 26-00-583 от 6.03.2014 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
че не е необходимо да се провежда процедура по
екологична оценка и оценка за съвместимост и че
решението по ОВОС е достатъчно за одобряване
на ПУП, Решение по ОВОС № 1-1/2014 г., постановено от министъра на околната среда и водите
с допуснато предварително изпълнение при условието на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс, писма на министъра на околната среда
и водите с изх. № 26-00-583 от 3.04.2014 г. и от
16.05.2014 г., Определение № 8539 от 23.06.2014 г.
на Върховния административен съд на Република
България, петчленен състав, ІІ колегия; Решение № 1-І-1 от протокол № 1 от 13.02.2014 г. на
комисията в Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ) за предварително съгласуване за промяна
предназначението на поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост, становище с изх. № 623 от 3.02.2014 г. на „Североизточно
държавно предприятие“ ДП – Шумен, писмо на
ТП – Държавно горско стопанство – Варна, с изх.
№ 313 от 11.04.2014 г., писмо с изх. № 424-00 от
8.04.2014 г. от „Южен поток България“ – АД, писмо рег. индекс ИАГ-16405 от 15.05.2014 г. на ИАГ;
становище с изх. № 33-НН-1111 от 23.04.2014 г.
на Министерството на културата, писмо с изх.
№ 84 от 21.11.2013 г. на Център за подводна археология – Созопол, становище с изх. № РД-13918 от 26.11.2013 г. на Регионалния исторически
музей – Варна; съгласувателно писмо с изх.
№ 10-02-246 от 17.02.2014 г. на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията; съгласувателно писмо с изх.
№ 26-С-273 от 26.11.2013 г. на Министерството
на икономиката и енергетиката; становище с рег.
№ 11-00-332 от 29.11.2013 г. на Министерството на
отбраната; съгласувателно писмо с рег. № ДС-733
от 18.02.2014 г. на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ при МВР; писмо
с изх. № 26-00-1877/7 от 7.01.2014 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите в Черноморски
район (БДУВЧР), разрешителни за ползване на
воден обект № 2237 0014 от 11.04.2014 г. и № 2217
0082 от 17.04.2014 г., издадени от БДУВЧР; съгласувателно писмо с рег. № 0094-1141 от 27.03.2014 г.
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“,
писмо с изх. № 47-22-ПСК-0107 от 6.03.2014 г.
на Министерството на здравеопазването; писмо
№ ПМО-1882 от 1.04.2014 г. на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 3002
от 30.10.2013 г. на БТК – АД; писмо с изх. № КEPRG-5398 от 19.11.2013 г., на „ЕНЕРГО – ПРО
Мрежи“ – АД; становище за съгласуване на ПУП
от „Петрокелтик България“ – ЕООД, постъпило
с писмо с вх. № АУ-14-18(3) от 10.05.2014 г. на
„Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България,
и решение от Протокол № УПНЕИПГ-01-02-05 от
27.03.2014 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
одобрявам подробен устройствен план за обект
„Морски газопровод „Южен поток – Български
сектор“, включващ план за застрояване на технологична площадка за наземни съоръжения,
включително измервателни съоръжения, кранови
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възли, прилежащи съоръжения и временни площадки, и парцеларни планове на обслужващ път
към наземни съоръжения и на аноден кабел за
наземни съоръжения на територията на община
Варна, съгласно приетите и одобрени графични
и текстови части на документацията, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

4518

Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-15-98
от 1 юли 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов газопровод на територията на Република
България на основание § 52, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
ЗУТ предвид обстоятелството, че газопровод
„Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради
на територията на Република България, е обект с
национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от
допълнителните разпоредби на ЗУТ и е национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост
по Решение № 876 от 2.12.2011 г. на Министерския
съвет и във връзка с чл. 52б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България и с чл. 10,
ал. 4, т. 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие; писмо с вх. № АУ-14-12 от
20.03.2014 г. на Андрей Фил и Саша Райхард – директори на „Саут Стрийм Транспорт Б.В.“, и
писма № АУ-14-18 от 24.04.2014 г., 6.06.2014 г. и
11.06.2014 г. на Деян Калайджиев – директор на
„Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България,
Заповед № РД-02-14-940 от 30.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за линейната
инфраструктура на сушата, план за застрояване
на техническите площадки на сушата, включително измервателни съоръжения, кранови възли,
прилежащите съоръжения и временни площадки,
и парцеларен план за морската част, включваща
трасето му в териториалните води на Република
България, съобщаване на изработения проект за
ПУП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 95
от 2013 г., публикуване на интернет страницата
на Община Варна, решение по т. 1 от протокол
№ 8 от 11 – 12.03.2014 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Варна;
писмо с изх. № 26-00-583 от 6.03.2014 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
че не е необходимо да се провежда процедура по
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екологична оценка и оценка за съвместимост и
че решението по ОВОС е достатъчно за одобряване на ПУП, Решение по ОВОС № 1-1/2014 г.,
постановено от министъра на околната среда и
водите с допуснато предварително изпълнение
при условието на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс, писма на министъра на
околната среда и водите с изх. № 26-00-583 от
3.04.2014 г. и от 16.05.2014 г., Определение № 8539
от 23.06.2014 г. на Върховния административен
съд на Република България, петчленен състав,
ІІ колегия; становище с изх. № 33-НН-1111 от
23.04.2014 г. на Министерството на културата,
писмо с изх. № 84 от 21.11.2013 г. на Център за
подводна археология – Созопол, становище с
изх. № РД-13-918 от 26.11.2013 г. на Регионалния
истори ческ и м узей – Варна; съгласу вателно
писмо с изх. № 10-02-246 от 17.02.2014 г. на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията; писмо с изх. № 768
от 2.04.2014 г. на Агенция „Морска администрация“, съгласувателно писмо с рег. индекс В-632
от 16.05.2014 г. на дирекция „Морска администрация – Варна“; съгласувателно писмо с изх.
№ 26-С-273 от 26.11.2013 г. на Министерството
на икономиката и енергетиката; становище с рег.
№ 11-00-332 от 29.11.2013 г. на Министерството на
отбраната; съгласувателно писмо с рег. № ДС-733
от 18.02.2014 г. на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ при МВР; писмо
с изх. № 26-00-1877/7 от 7.01.2014 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите в Черноморски
район (БДУВЧР), разрешителни за ползване на
воден обект № 2237 0014 от 11.04.2014 г. и № 2217
0082 от 17.04.2014 г., издадени от БДУВЧР; съгласувателно писмо с рег. № 0094-1141 от 27.03.2014 г.
на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“,
писмо с изх. № 47-22-ПСК-0107 от 6.03.2014 г.
на Министерството на здравеопазването; писмо
№ ПМО-1882 от 1.04.2014 г. на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 3002
от 30.10.2013 г. на БТК – АД; писмо с изх. № КEPRG-5398 от 19.11.2013 г., на „ЕНЕРГО – ПРО
Мрежи“ – АД; становище за съгласуване на ПУП
от „Петрокелтик България“ – ЕООД, постъпило
с писмо с вх. № АУ-14-18(3) от 10.05.2014 г. на
„Саут Стрийм Транспорт Б.В.“ – клон България,
и решение от протокол № УПНЕИПГ-01-02-05 от
27.03.2014 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен
поток – Български сектор“ за част от общата
дължина на линейната инфраструктура на сушата, попадаща в поземлен имот № 10135.5103.22,
представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част
от крайбрежната плажна ивица и за морската
част на линейната инфраструктура, включваща
трасето на газопровода в териториалните води на
Република България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море, съгласно
приетите и одобрени графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
4519

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-890
от 24 юни 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс определям:
І. Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) за компетентна
за задължените лица (приложение), попадащи в
обхвата на повече от една териториална дирекция, както следва:
1. отговарящи на поне едно от следните две
условия:
1.1. приходите в НАП от платени данъци и
осигурителни вноски през 2013 г. да надвишават
3 000 000 лв;
1.2. възстановеният данък върху добавената
стойност от НАП през 2013 г. да надвишава
2 000 000 лв.;
2. чиято основна дейност е от стратегическо
значение за развитието на икономиката, инфраструктурата и сигурността на Република България;
3. които:
3.1. са получили лиценз за банка от БНБ:
банки с лиценз за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина; банки с лиценз за
извършване на банкови сделки само в страната
и с ограничен лиценз; банка със седалище в
чужбина, която е получила разрешение от БНБ
да осъществява дейност в страната чрез клон;
3.2. са застрахователи и/или презастрахователи
по смисъла на Кодекса за застраховане;
3.3. са пенсионноосигурителни дружества и/
или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по смисъла на Кодекса
за социално осигуряване, както и учредените
и управляваните от тях фондове – универсален
и/или професионален пенсионен фонд, фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
фонд за допълнително доброволно осигуряване за
безработица или за професионална квалификация;
3.4 са здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване.
І І . П р а в о п р и е м н и к ъ т/ц и т е н а л и ц е/а ,
определено/и по реда на т. І.1, в случаите на
преобразуване по глава 16 от ТЗ, попадат в обхвата на ТД ГДО.
ІІІ. Вписването на задължените лица в регистъра на Териториална дирекция ГДО се извършва:
1. за лицата по т. І.1 и І.2 – служебно в срок
от 1 юли 2014 г. до 15 юли 2014 г.;
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2. за банки, клонове на чуждестранни банки
и застрахователи, получили лиценз след 1 юли
2014 г. – чрез у ведом яване на Териториа лна
дирекция ГДО в 14-дневен срок от издаване на
лиценза за осъществяване на дейността;
3. за пенсионноосигурителни дружества и/
или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване, както и техните фондове, вписани
в съдебен регистър след 1 юли 2014 г. – чрез
уведомяване на Териториална дирекция ГДО в
14-дневен срок от вписването;
4. за здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване, вписани в съдебен регистър след 1 юли
2014 г. – чрез у ведом яване на Териториа лна
дирекция ГДО в 14-дневен срок от вписването;
5. за лицата по т. ІІ – чрез уведомяване на
Териториална дирекция ГДО в 14-дневен срок
от вписването.
ІV. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО банки, клонове на чуждестранни
банки и лицензирани застрахователи при отнемане на лиценза за осъществяване на дейността се
вписват служебно в компетентната съгласно чл. 8,
ал. 1 ДОПК териториална дирекция в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
V. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО пенсионноосигурителни дружества
и/или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване, както и техните фондове
при отнемане на лиценза се вписват служебно
в компетентната съгласно чл. 8, ал. 1 ДОПК
териториална дирекция в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
VІ. Вписаните в регистъра на ТД ГДО здравноосигурителни дружества при отнемане на лиценза
се вписват служебно в компетентната съгласно
чл. 8, ал. 1 ДОПК териториална дирекция в
14-дневен срок от настъпване на промяната.
VІІ. Заповедта влиза в сила от 1.07.2014 г.
VІІІ. Заповедта отменя Заповед № ЗЦУ-572 от
23.05.2012 г. на изпълнителния директор на НАП
(ДВ, бр. 41 от 2012 г).
Изпълнителен директор:
Б. Атанасов
Приложение
към т. I
ЕИК

ИМЕ

175372745

3 С СОТ

202169047

3М БЪЛГАРИЯ

117590873

А.Л.ФИЛТЪР

831133152

АББ БЪЛГАРИЯ

130461755

АБОТ ПРОДЪКТС

130591250

АВЕНДИ

831642142

АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР

831646048

АВТОМАГИСТРАЛИ

127001597

АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ

000275929

АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ

ВЕСТНИК
ЕИК

С Т Р. 2 5

130195436

ИМЕ
А Г ЕН Ц И Я Д И П ЛОМ АТ И Ч ЕС К И
ИМОТИ В СТРАНАТА
АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А-БЪЛГАРИЯ

175161673

АГРАНА ТРЕЙДИНГ

121050203

АГРИ БЪЛГАРИЯ

115006106

АГРИЯ

123657814

АГРОИН

825025923

АГРОКЕМИКЪЛ

104593232

АГРОКОМ

813095287

АГРОПОЛИХИМ

125575433

АГРОТРОН 2007

175235757

131570565

АД „ЛИТАСКО“ – ШВЕЙЦАРИЯ
А Д „СОКОТА Б ФРА Н А“ – ШВЕЙЦАРИЯ
АДЕКО БЪЛГАРИЯ

130926909

АДИДАС БЪЛГАРИЯ

106513772

АЕЦ КОЗЛОДУЙ

040698335

АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ

175321626

АЙ БИ ЕМ ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ
СЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

115669037

АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ

130437051

АЙ ЕН ДЖИ ДПФ
АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНА ЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД
АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ
А Й Н К А УФ С – Ц Е Н Т ЪР С О ФИ Я
ГМБХ УНД КО КГ, КЛОН СОФИЯ
АКВА ПАУЪР СИ ЕФ К АРАД ПИ
ВИ ПАРК
АКСОН БЪЛГАРИЯ
АКСПО БЪЛГАРИЯ
АКТАВИС
АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ
АЛБЕНА
АЛИАНС – АГРИКОЛ – АЛАГ
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

130697848

176295369

121708719
130432636
130478014
175132390
175199898
201940814
040117400
175156562
831042432
836003294
834025872
838166596
128001319
175200915
130022893
130345843

А ЛИКО БЪЛГА РИ Я Ж ИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
АЛК АТЕЛ – ЛУСЕНТ БЪЛГАРИЯ

837066358

АЛКОМЕТ

131168837

АЛКОН БЪЛГАРИЯ

201635684

АЛС БЪЛГАРИЯ

175256438

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС

831694000

АЛФА БАНК А – КЛОН БЪЛГАРИЯ

201052685

АЛФРЕД С. ТЬОПФЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (БЪЛГАРИЯ)
АЛФРЕД С. ТЬОПФЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГМБХ – ГЕРМАНИЯ

175348648

С Т Р.

26
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ИМЕ
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ЕИК
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831452470

БАСФ

200089008 АМДОКС БЪЛГАРИЯ

131313550

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ

200195560

АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ

121006242

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ

826034900

АМИЛУМ – БЪЛГАРИЯ

103173510

БГ АГРО ТЪРГОВСК А КОМПАНИЯ

831430207

АМПЕРЕЛ

175405647

БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

115047252

АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96

175403856

БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

831902889

АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ

000641974

200019536

АП РИТЕЙЛ І

130058042

АРГОГРУП ЕКЗАКТ

131491064

БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ
БЕЛАЗ СОФИЯ

129007079

АРКУС

115141090

БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

833067612

АРСЕНАЛ

821159088

БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ

822106269

АСАРЕЛ – МЕДЕТ

201804885

БЕСТА МЕД

121655056

АСБИС БЪЛГАРИЯ

121891804

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

111544611

АСМ

121492584

БИЛДКОМ

201408747

АСМ – БГ ИНВЕСТИЦИИ

130007884

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ

117650594

АСТРА БИОПЛАНТ

112029879

БИОВЕТ

825305050

АТАРО КЛИМА

115170632

123552044

АТЕС

123036597

БИОМ А Ш И НО С Т Р ОЕ Н Е – И НТЕРНЕШЪНЪЛ
БИСЕР ОЛИВА

175293073

АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ

131455940

106530686

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ

832046871

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

130981656

АУТО БАВАРИЯ

175015889

АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ

831445650

АУТО ХЕЛП

117591007

АУТО ХИТ

123512950

АФЕР БЪЛГАРИЯ

201100685

130391634

АФИН БЪЛГАРИЯ

130697606

175016820

Б. БРАУН МЕДИК АЛ

131062620

БА КРЕДИТАНЩАЛТ БУЛУС

201729443

БАВАРИАН ЕНЕРДЖИ

121258695
130560358

131502817

АМБАСАДОР ТУР

821177595

БИУИН.ПАРТИ СЪРВИСИЗ (БЪЛГАРИЯ)
БКК – 95

811154751

БЛАГОЕВГРАД – БТ

201344312

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД

131072664

БМ ЛИЗИНГ

175255126

БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ – К ЛОН
БЪЛГАРИЯ
БМТ ТРЕЙД

175185891

БНП П А РИБА ПЪРС ЪНЪЛ ФА ЙНЕНС
БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ

130068321

БОДУ

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

119064594

БОЛЯРК А ВТ

БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ

817070858

БОН

107018774

БАЛДЖИЕВ

121514340

БОНФРУТ

107059276

БАЛДЖИЕВИ – 91

201470332

БОРЕАЛИС Л.А.Т БЪЛГАРИЯ

103642630

БАЛЕВ

201230426

БОРИК А – БАНКСЕРВИЗ

103760269

БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН

102082965

БОШНАКОВ

175163651

БАЛК АН СТАР АУТОМОТИВ

118517700

БРЕВИС

200518817

БАЛК АН СТАР РИТЕЙЛ

115892944

БРЕЗОВО

107049307

БАЛК АНСКО ЕХО

130948282

БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ

811169550

БАЛК АНСТРОЙ

200498291

831259158

БАЛК АНТЕКС

БРИ Д ЖС Т ОУ Н Р У М ЪН И Я С РЛ ,
КЛОН БЪЛГАРИЯ

123526494

БРИКЕЛ

831168299

БАЛК АНТЕЛ

825312229

БРИЛЯНТ

819364374

БАЛК АНФАРМА ДУПНИЦА

831810330

БРИЛЯНТ – ИНВЕСТ

820174176

БАЛК АНФАРМА – ТРОЯН

200130216

121830616

БАНК А ДСК

БРИ Т И Ш А М Е РИ К А Н ТА Б А КО
ТРЕЙДИНГ

831633691

БАНК А ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

030090459

БРОМАК
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ЕИК
201796449

ИМЕ

ВЕСТНИК
ЕИК

С Т Р. 2 7
ИМЕ

117671567

БСХ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ БЪЛГАРИЯ
БТБ БЪЛГАРИЯ

130081393

БТВ МЕДИА ГРУП

175180182

БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ

130428132

БУЛ БИО – НЦЗПБ

040206054

БУЛАГРО

123683905

БУЛАГРО МАШИНИ

175203485

БУЛГАРГАЗ

831636680

БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ

175203478

БУЛГАРТРАНСГАЗ

124077052

БУЛМАРКЕТ ДМ

831742865

ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖ А – М – ЖИВОТ“
ВИ А Й Д Ж И ПРОП ЪРТИС БЪЛГАРИЯ
ВИАНД

131395767

БУЛРЕАЛ

131404878

ВИВЕКТА БГ

130408101

БУЛСАТКОМ

121658433

ВИ – ГАЗ БЪЛГАРИЯ

115539606

БУЛСАФИЛ

815123066

ВИДАХИМ

115784032

БУЛТЕКС 99

831311758

ВИДЕОЛУКС

175266642

БУЛФЕЛД

200341975

ВИЕМУЕЪР БЪЛГАРИЯ

120073448

БУЛФОРЕСТ – 2006

202046518

ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ

812114464

БУРГАСБУС

102073336

ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ

130966800

БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД

825399928

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА

831544709

128565031

ВИНПРОМ ЯМБОЛ

833067014

БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ
БЪДЕЩНОСТ

831680844

ВИНТЕРКО – БГ

130317121

БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР

121819662

ВИП СЕКЮРИТИ

000633828

БЪЛГАРИЯ ЕР

200129029

ВИСТА АВТ

121246419

БЪ Л ГА РО -А М ЕРИ К А НС К А К РЕДИТНА БАНК А
БЪЛГА РСК А А ГЕНЦИ Я ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/
БЪЛГАРСК А БАНК А ЗА РАЗВИТИЕ

175043447

ВИТАГРЕЙН БГ

201233995

ВИ – ТЕК ЕВРОПА

175039274

ВИТОША АУТО

115010670

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ

И К АНАЛИ-

И К АНАЛИ-

121769212
121856059
131327920
000694037
000672350

БЪЛГАРСК А ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ
БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А

104518906

ВАЛИ КОМПЮТЪРС

831050781

ВАН ХОЛДИНГ

831022643

ВАРЕКС

201200995

ВЕИ СТРОЙ

820194517

ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ

175369440

ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ

123669485

ВЕТРОКОМ

124116128
831723644

811047831
812115210

И К АНАЛИИ К АНАЛИ-

831373560

БЪЛГА РСК А Н А ЦИОН А ЛН А ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ
БЪЛГАРСК А ТЕЛЕКОМУНИК АЦИОННА КОМПАНИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ

121396123

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

202766380

833066300

000672343

БЪЛГАРСК И СПОРТЕН ТОТА ЛИЗАТОР
БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

130950970

БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ

119081953

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ – ВАРНА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ
ВОДСТРОЙ 98

200866453

БЬ ОРИ Н Г ЕР И Н Г Е Л Х А Й М РЦ В
ГМБХ И КО КГ – КЛОН БЪЛГАРИЯ
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ

831363720

ВЮРТ – БЪЛГАРИЯ

175282600

Г 56 ДИВЕЛЪПМЪНТС

121847398

ГАЗТРЕЙД

ВАЙС ПРОФИЛ ЕКСПОРТ

115630205

ГАЛУС – 2004

131444613
831642181

130529409

129007111
131425502

816090199
824106518
827184123
832046330

103002253
104055066

И К АНАЛИ-

И К АНАЛИИ К АНАЛИИ К АНАЛИИ К АНАЛИИ К АНАЛИ-
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830198492

ГАМАК АБЕЛ

040428304

ДЕВИН

202380539

ГАРАНТИ – КОЗА БЪЛГАРИЯ

813109833

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

130131711

126047182

ДЕК А – ТРЕЙД

115345761

ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО
ГБС – ПЛОВДИВ

115088441

ДЕЛИК АТЕС – 2

131022298

ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ

117589846

ДЕЛТА ТЕКСТИЛ – БЪЛГАРИЯ

176013859

ГЕДЕОН РИХТЕР АД – УНГАРИЯ

130497776

ДЕЛТА ХАНДЕЛ

201124483

Г Е Н-И С О ФИ Я – Т ЪР Г ОВИ Я И
ПРОДА ЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ

121537047

ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС

831453003

ДЕМАКС

131476411

ДЖ АМБО ЕС.Б

175102326

ГЕОСТРОЙ

131459294

030221428

ГЕОТЕХМИН

202533127

ГЕОТРЕЙДИНГ

130276112

ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ – БЪЛГАРИЯ

030269049

ДЖ АПАН ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ
Д Ж ЕН ЕРА Л И Ж И ВО ТОЗ АС Т РАХОВАНЕ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ

831652485

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

131049402

ДЖИ АЙ ГРУП

175020797

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ

831826904

ДЖИ ЕМ ТИ

131159254

ГЛАКСОСМИТКЛАЙН

131124561

ДЖИ ПИ ГРУП

200651529

ГЛАСУОРКС

200270243

ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ

175202255

ГЛЕНКОР ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ

130574105

121446525

ГЛОБАЛ БИОМЕТ

131177940

ГЛОБЪЛ ЛИНКС

107526203

ДЖОНСЪН КОНТРОЛС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ
ДЗАЛЛИ

175114969

ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ

121518328

ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

040837288

ГОРЕНЕ – БЪЛГАРИЯ

121718407

ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

108060915

ГОРУБСО – КЪРДЖ АЛИ

130326177

ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

120057853

ГОРУБСО – МАДАН

160107545

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ

130321963

Г РА ВЕ БЪ Л ГА РИ Я Ж И ВО Т ОЗ АСТРАХОВАНЕ

833066923

ДЗУ

200993689

ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ БЪЛГАРИЯ

103003668

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

121333475

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ

123152751

ГРАДУС – 3

811187662

ДИАНА

122004792

ГРАММЕР

130569243

ДИМАТЕКС

201483148

Г РА Ц ЕР ВЕКСЕ ЛЗА Й Т ИГ Е ФЕРЗИХЕРУНГ АГ (КЛОН БЪЛГАРИЯ,
СОФИЯ)

115033847

ДИМИТЪР МАДЖ АРОВ – 2

200150888

ДМ БЪЛГАРИЯ
ДПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

040179707

201418442

ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ

130401021

131272330

Г Р У П А М А Ж И ВО Т ОЗ АС Т РА ХО ВАНЕ

130410344

ДПФ „ДОВЕРИЕ“

130409819

ДПФ „ДСК – РОДИНА“

131421443

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

130400072 ДПФ „СЪГЛАСИЕ“

102696671

ГСИ – БАЛК АНИ

130438809

ДПФ „ЦКБ – СИЛА“

201082027

ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ

175456360

121086014

ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ

831913661

ДА ДЪРЖ АВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

175218786

ДПФ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ „ДСК – РОДИНА“
ДПФ ТОПЛИНА

131170368

ДПФ – БЪДЕЩЕ

200012200

ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ

130006992

ДОВЕРИЕ – БРИКО

131426312

ДАНИОН

175191524

ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

831617210

ДАНОН СЕРДИК А

175301004

ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ

200397123

ДАНС ЕНЕРДЖИ

117652734

ДОМИНЕКС ПРО – ЕООД

201146992

ДАСИ К АР ЕКСПОРТ

831357606

ДОМИНИОН ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ

000713391

ДАТЕКС

130181148

ДОМКО

103004325

ДЕВЕН

201476584

ДОРАДО 1
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131128312

ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ

130948987

ЕКО БЪЛГАРИЯ

112114123

ЕКО МЕС

117047646

ЕКОНТ ЕКСПРЕС

831029075

ЕКОС – МЕДИК А

201179768

ЕКОСОЛАР

814228908

ЕКСТРАПАК

175407160

ЕЛ БАТ

122016037

ЕЛАЦИТЕ – МЕД

175201304
121593149

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР
ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС

103558125

ЕЛИТ К АР

200484172

ЕЛИТ ПЕТРОЛ

102008573

ЕЛК АБЕЛ

124634156

ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС

201347194

ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ

813109324

Д Р. П ЕН Д Л И Д Р. П ИС ВА Н Г ЕР
БЪЛГАРИЯ
ДРУЖБА СТИЛ

825269233

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ

131009639

ДСК – ТРАНС СЕКЮРИТИ

131413749

ДСК ЛИЗИНГ

115010325

ДУНАПАК – РОДИНА

129006931

ДУНАРИТ

822150829

ДУРОПАК ТРАКИЯ

175291414

ДЪБОВО ЕНЕРДЖИ

122003576

200371356

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ
ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“
ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДС Т ВО Н А ВЪ ЗД У Ш НОТО
ДВИЖЕНИЕ“
ДЮПОН БЪЛГАРИЯ

200248930

ЕЛ-ПИ-ГРУП-І

119603547

Е. МИРОЛИО

040195177

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ

115016602

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИК АЦИЯ

123542630

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ

115552190

130820763

ЕМДИЕЛ

107001173

ЕМК А

040474262

ЕМКО

200530627

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЕВН БЪЛГА РИ Я ЕЛЕКТРОСН А БДЯВАНЕ
ЕВН ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ

131332101

ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА

130433439

ЕВРО 07

130368870

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ

130947038

ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ

202104220

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА

121179290

ЕВРОБЕТ

104518621

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ

131062652

ЕВРОБИЛД 2003

103533691

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

131328512

201398872

ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ

131289899

ЕВРОИНС – ЗДРА ВНО ОСИГ У РЯВАНЕ ЗЕАД
ЕВРОЛИЙЗ АУТО

833103535

ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО

040186203

ЕВРОМАРКЕТ – БРД

175392783

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ

835014882

ЕНЕРСИС

131433890

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН

131282303

ЕОЛИК А БЪЛГАРИЯ

831524037

ЕВРОПА – ВН

831142961

ЕОС – ЛД

831036657

ЕВРОФУТБОЛ

831246043

200233840

131184880

Е РИ КС ОН Т Е Л Е К ЪМ ЮН И К Е ЙШЪНС БЪЛГАРИЯ
ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ

121682815

ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ЛОГИСТИКС БГ

115252741

ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ

040341244

ЕУРАТЕК

131107072

ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ С.П.А. – КЛОН
БЪЛГАРИЯ
ЕЙ А Й Д Ж И ЮР ЪП Л И М И Т И Д
(КЛОН БЪЛГАРИЯ)
ЕЙ ДЖИ АЙ – БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 2
ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ

121567115

ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ

121078722

ЕЙ ЕС ПИ

201820473

ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ

123533834

ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І

827183411

ЖИТИ

175155987

ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ

123025273

ЗАГОРК А

123533817

ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І

040638060

ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

123533827

ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ
ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ

831211284

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“
ЗАД „ВИКТОРИЯ“

129009710
131218471
000697179

123526430

200251454
202341835

121902485

119037309

С Т Р.
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131576434

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

176085100

ИКЕА ФРАНЧАЙЗ ЕНД ПРОДЖЕКТ
М А РК ЕТ И Н Г Л И М И Т И Д – ХОНГКОНГ

200908831

ИМОТИ ДИРЕКТ

833093660

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „АЛИАНЦ
БЪЛГАИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗАРА – Е

175071279

ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ

200772210

ЗАРА БЪЛГАРИЯ

831663282

ИНВЕСТБАНК

121130788

831553811

ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ

130337526

ИНКОФУДС

040399646

ИНПРО М.Н.В.

115624227

ИНСА ОЙЛ

122055826

ИНТЕГРЕЙТИ Д МИК РО – ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

121744900

И Н Т Е РА М Е Р И К А Н Б Ъ Л ГА Р И Я
ЗЕАД

121076907

ЗАСТРА ХОВАТЕЛНА
ЛЕВ ИНС
ЗАСТРА ХОВАТЕЛНА
МЕДИКО-21
ЗАСТРА ХОВАТЕЛНА
НАДЕЖДА
ЗАСТРА ХОВАТЕЛНА
УНИК А
ЗАСТРА ХОВАТЕЛНА
УНИК А ЖИВОТ
ЗАД АРМЕЕЦ

831257890

ИНТЕРЛИЙЗ

175067131

ЗАД „АЙ ЕН ДЖИ“ – КЛОН СОФИЯ

130936974

ИНТЕРЛИЙЗ АУТО

040293319

ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“

121034786

ИНТЕРМЕТАЛ

000694286

З А Д „ Б У ЛС Т РА Д В И Е Н А И Н ШУРЪНС ГРУП“
ЗАД „ЕНЕРГИЯ“

000694329

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

121115366

ИНТЕРПРОМ

130577464

ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ

121155656

ИНФОМЕД

121265177

ЗА Д „ЗД РА ВНООСИ Г У РИ Т Е Л ЕН
ИНСТИТУТ“
ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“

130248668

ИНФОПАРТНЕРС

131233651

ЗАД БЪЛГАРИЯ

831641791

121265113

201824336

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОЛОДЖИ
СЕРВИСИЗ И ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ

200299615

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕВРОИНС
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕВРОИНС ЖИВОТ
ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

040905182

ИПО

175412887

ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ

030222099

ИПОН 1

123724063

ЗАХАР

131153438

ИРИ ТРЕЙД

115081888

ЗАХАРЕН КОМБИНАТ – ПЛОВДИВ

831040520

ИСА 2000

104051737

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ

127590277

ИТАЛ ФУ УД

114073995

ЗВЕЗДА

121301214

ИТАЛ – ТЕКС

831830482

ЗД „БУЛ ИНС“

201390377

ИШБАНК АГ – КЛОН СОФИЯ
К АБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ

020246529

ЗДРАВНОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛАНЕТА
ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО

201276861
812231930

К АБЕЛКОМЕРС

123112828

ЗЛАТЕКС

131012382

К АВЕН ОРБИКО

820162213

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

110549817

К АЛИНЕЛ

200706452

ЗМБГ

825347340

К АМЕНИЦА

121839316

ЗОРА – М.М.С.

040201751

К АММАРТОН БЪЛГАРИЯ

118020075

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ГР. СИЛИСТРА

827182866

К АОЛИН

3074899861 ЗЮДРОР ХАНДЕЛС ГМБХ

200757920

К АПИТАЛ ФОРТ

131363278

И АР БИ АУТО ЛИЗИНГ

833067822

К АПРОНИ

131306380

И АР БИ ЛИЗИНГ

030001040

К АРАТ-С

175130884

К АРГИЛ БЪЛГАРИЯ

175190059

КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ,
КЛОН БЪЛГАРИЯ

130477720

131039664
131282730
040451865
831626729

831040933
131473721

175436411

124634117

КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ

3075201825 ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БВБА
107021444 ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА
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831578405

К АРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ,
КЛОН БЪЛГАРИЯ
К АРЕЛИЯ (БЪЛГАРИЯ)

127015636

К АРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ

811141387

К АРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ

115813726

К АСК АДА

123006579

К АСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ

832099347

КУМИНЯНО ФРУТ

131129282

102684167

КУШ МОДА

130405272

К АУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД
КО
КВС АГРО – БЪЛГАРИЯ

115007471

КЦМ

123112333

КЕН

130085153

131347046

КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ

К Ю БИ И И Н Ш У Р ЪНС (ЮР ЪП)
ЛИМИТИД – КЛОН СОФИЯ

130917582

КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ

175041752

Л'ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ

175279255

КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ

115007069

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ

825212392

КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

121023551

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

000725995

КИНТЕКС

102153152

ЛИБРА

831057181

КИРОВ

115278227

ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА

175085243

КМБ БЪЛГАРИЯ

115018980

ЛИДЕР-96

831430730

КНАУФ БЪЛГАРИЯ

131071587

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО

831218923

ЛИЗИНГОВА КЪЩ А СОФИЯ ЛИЗИНГ

175220036

ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА
С.Е. – КЛОН БЪЛГАРИЯ

000288549

ЛИТЕКС КОМЕРС

200164247

ЛИТЕКС МОТОРС

103134692

КОД А К Г РАФИК КОМЮНИК ЕЙШЪНС
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ
КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ
КОМПЛЕКСЕН ИНД УСТРИ А ЛЕН
СЕРВИЗ
КОМФОРТ

121218170

121057062

833148797

КОНЕКС – ТИВА

ЛУИ ДРАЙФУС КОМОДИТИС БЪЛГАРИЯ

175328813

КОНСОРЦИУМ ЗА В И К МРЕЖИ
НА ГР. РУСЕ
КОНСОРЦИУМ ПРОКОН

160062623

ЛУКОВ, ГОРЧЕВ И ДАСК АЛОВ

200151591

ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ БУНКЕР

175015362

ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ

147221330
812114069

ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС

121699202

ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ

175382604

ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ

160078499

ЛЪКИ ИНВЕСТ – ДЖУРКОВО

201277479

М – БАЙК

123028180

М + С ХИДРАВЛИК

160104638

М.С. ДИС

175204644

МАГАЗИНИ ЕВРОПА

175425233

МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ

131106675

МАГНУМ 7

175229291

МАГНУМ БЪЛГАРИЯ ГАМА

131032463
202344094

176277517
175858266

121094420

КОНС ОРЦ И У М Т И ТА Н С О ФИ Я
ЦЕНТЪР
КОНСУЛТА ТЕМПОРА РИ СОЛЮШЪНС
КОНТЕКС ДРУЖБА

030202634

КОНТИЛИНКС

130020522

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

123559633

КОН Т У РГЛОБА Л ОП ЕРЕЙ Ш ЪНС
БЪЛГАРИЯ
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС
КОРН ТРЕЙД

201999905

103036629
103746472
831184677

121118907

КРИСТА

103273795

КРИСТЕРА

102063228

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ

821168557

КРОС

176343440

КТ – К ИНЕТИКС ТЕК НОЛЪД Ж И
С.П.А. – ИТАЛИЯ

103906927

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
КОСЕР

130460283

КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ

831674421

МАГНУМ-Д

201494504

КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ

837067008

МАДАРА

832064969

КОСТЕНЕЦ – ХХИ

104100230

МАДАРА – СФК

040595851

КПМГ БЪЛГАРИЯ

131324923

МАКСИМА БЪЛГАРИЯ

831595828

КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ

130591713

МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ

831404223

КРЕМЪК

115047786

МАКСКОМ
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МАКСЛОГИСТИК

201374120

МОНЕТЕН ДВОР

130489377

МАРИМПЕКС – 7

201475945

112052785

МАРИЦА ОЛИО

122018233

МАРК АН

МОНСА Н ТО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ
МОНТЮПЕ

201205106

МА ЯК М

104030376

МЕГАПОРТ

831210862

М О Р ГА Н С Т Е Н Л И
ГРУП – САЩ
МОСТ КОМПЮТЪРС

121555999

МЕГАТРОН

000646811

МОТО-ПФОЕ

131268894

МЕДЕКС

175216529

МОТО-ПФОЕ БГ

123737210

МЕДИНА МЕД

103193349

МТГ-ДЕЛФИН

175853967

МЕДИС ЕХФ – ИСЛАНДИЯ

131443482

МЪРКЮРИ

МЕДИЦИНСК А ТЕХНИК А ИНЖЕНЕРИНГ

831160078

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

121904244

НАФТЕКС ПЕТРОЛ

3074812189 МЕЛЕКСИС ТЕХНОЛОДЖИС ЕН ВЕ

200843262

НАФТЕКС ТРЕЙД

175110216

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ

000649348

200836780

МЕРК БЪЛГАРИЯ

110035285

МЕСОКОМБИНАТ – ЛОВЕЧ

110507889

МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ

Н А ЦИОН А ЛН А ЕЛЕКТРИЧЕСК А
КОМПАНИЯ
130823243 НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
000646284 НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ

131224378

МЕТАЛВАЛИУС

831251706

НЕЛАС – АВТОЧАСТИ

121644736

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ

836144932

НЕОХИМ

000632256

МЕТРОПОЛИТЕН

831650349

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ

131394882

МИБМ ЕКСПРЕС

833017552

МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК

175335782

НЕТ 1

113551816

МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ

102882359

НЕФТОХИМТРАНСПОРТ

030028945

ММС ИНК

201703950

НИС ПЕТРОЛ

102274111

МБАЛ – БУРГАС

832093629

НОВА БРОУДК АСТИНГ ГРУП

115532049

МБАЛ – ПЛОВДИВ

115144922

НОВА ТРЕЙД

123535874

МБА Л – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ
МБАЛ – ШУМЕН

130411122

НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ

121741797

НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004

131408271

НОВО НОРДИСК ФАРМА

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА“

127585320

НОВО СТЪКЛО

123665800

НОВОТЕХПРОМ

130367715

МБАЛ „СВЕТА АННА“, СОФИЯ

175157244

103562052

МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“

НОК И А С ЪЛЮШ ЪНС ЕН Д НЕТ
УЪРКС

175077093

МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“

102812802

НУРСАН ОТОМОТИВ

201105038

НУРТС БЪЛГАРИЯ

200685249

НУРТС ДИДЖИТЪЛ

201090102

НЮ ГЕЙМС

200455612

831641528

127521092
121663601

119502733

М БА Л Д-Р И ВА Н С Е Л И М И НСКИ – СЛИВЕН
000090019 МБАЛ СВЕТА АННА – ВАРНА

131429080
175405152

КЕПИТЪЛ

117505556

МБАЛ – РУСЕ

175289908

НЮ ЙОРКЪР БЪЛГАРИЯ

131468980

МОБИЛТЕЛ

175145092

131238367

МОЛ ПЛЕВЕН 2013

111028849

МОНБАТ

200801562

МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ

832041778

МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ

202423314

МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОК ЮЪРМЪНТ ГмбХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ
МОНДИ ПЕЙПЪР СЕЙЛС ГмбХ –
АВСТРИЯ

000694959

ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ОББ – АЛИКО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСК А БАНК А

121086224

ОБЕДИНЕН А М ЛЕЧН А КОМП АНИЯ
ОБЩИНСК А БАНК А

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ

040845618

ОВЕРГАЗ ИНК.

175520044
130839571

175145637
121911566

121673766
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130914682

ОЙРОКОНСУЛТ

200160722

ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ

121517062

ОЙРОПАК

103823381

ПИК АДИЛИ

148113279

ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

121157625

ПИК-КО

103595401

ОКТОПОД-С

125041015

ПИЛКО

106013774

ОЛИВА

126010700

ПИМ

815145899

ОЛИМЕКС

115536179

ПИМК

121759222

ОМВ БЪЛГАРИЯ

121732428

ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ

202259999

131352367

ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

030264696

ОМВ
ОФШОР
БЪ Л ГА РИ Я
ГМБХ – КЛОН ОФИС БЪЛГАРИЯ
ОПТИКОМ

101615862

ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН

121722373

ОПТИКС

121893417

130899134

ОРА КЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП
ЛИМИТИД – КЛОН БЪЛГАРИЯ
ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ

811131069

ПИРИНСК А БИС ТРИЦ А – ЕНЕРГИЯ
ПИРИН – ТЕКС

813087785

ПЛАНЕКС

117001047

ОРГАХИМ

124000839

ПЛАСТХИМ – Т

831497138

ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ

102226538

ПМУ

148009056

000223291

ПНЕВМАТИК А – СЕРТА

202317122

ОР К И Д М У Л Т И КОМ П Л Е КС –
ВАРНА
ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ

107538038

ПОДЕМКРАН

115944768

ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

107052730

ПОЛИКОМП

114141414

ПОЛИСАН

102907182

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ

000885099

П А ЛФИ Н Г Е Р П Р ОД У К Ц ИОНС ТЕХНИК БЪЛГАРИЯ
ПАНДА

117693631
102064401

ПОНС – ХОЛДИНГ

130163545

ПАНХИМ

131258238

ПОРШЕ БГ

838175022

ПАПАС – ОЛИО

131283654

ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ

103002674

131151745

ПРАКТИКЕР

200078613

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ
ПЕЕК И КЛОППЕНБУРГ

201949546

ПРЕСТИЖ-96

131348301

ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ

127033207

ПРИМЕКС

831284154

П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л Н А
КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“
П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л Н А
КОМПАНИЯ „ДСК – РОДИНА“
П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л НО
ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА“
П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л НО
ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

131414235

ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ

121516626

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ

102004532

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

103061301

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

130316140
130598160

П РИС ТА Н И Щ Н А И НФРАС Т РУ КТУРА
ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)

831514349

ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ

130919989

ПРОМЕТ СТИИЛ

824033568

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ
И ГАЗ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ДОВЕРИЕ“
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ДСК – РОДИНА“
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „СЪГЛАСИЕ“
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ТОПЛИНА“
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ЦКБ – СИЛА“
ПРОФИЛАКТИК А, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ

175479761

121507164
175137918
121050885
131125704

130102019

П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л НО
ДРУЖЕСТВО „БЪДЕЩЕ“
П Е НС ИОН НО О С И Г У РИ Т Е Л Н А
КОМПАНИЯ „ДОВЕРИЕ“
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЦКБ – СИЛА“
ПЕРНО РИК АР БЪЛГАРИЯ

160074586

ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ

200229780

ПЕТРОБУЛ БГ

040183342

ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ

175218829

103624408

ПЕТРОКЕЛТИК ООД – ЛЮКСЕМБУРГ
ПЕТРОЛ

130442139

831190986
825240908

831496285
130800278
123121115

ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
ПЕЩОСТРОЙ

130427646
130432485
130428157

121577013
200982172

ПСП ЗДРАВЕЦ
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104645362

СВИЛОЦЕЛ

117605485

СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН

123633222

СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ

812077560

СЕВАН

201616805

831144177

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
С Е ВЕ Р ОЗ А П А Д НО Д ЪРЖ А ВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
С Е ВЕ Р ОИ З Т ОЧ НО Д Ъ Р Ж А ВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
СЕКТРОН

130997265

СЕЛЕНА 52

116561598

СЕМПЕКС

131234803
131018307

СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ
СЕНЗОР – НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ

106042594

СЕНТИЛИОН

131253497

СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ

131400239

СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ

000653802

СЖС БЪЛГАРИЯ

201392474
200455338

СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО.,
ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ
СИ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ

831686320

СИБАНК

РИЗОВ

121708078

СИЕНСИС

175089163

РИЛА ГАЗ

200118762

СИКСТИ КЕЙ

040463255

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ

121746004

СИМЕНС

831626017

РОБЕРТ БОШ

175110255

СИМИД СОФИЯ

117599032

РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ

200423493

СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ

200732874

РОМФАРМ КОМПАНИ

104097300

125022219

РОСА

131279951

РОШ БЪЛГАРИЯ

200857714

СИНДИК А ЛН А ВЗА ИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ –
СИВЗК
СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ

121706547

РСР

201937953

СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ

120541377

РУБЕЛЛА БЮТИ

040275584

СИС ИНДУСТРИЙС

201904939

РУБИН ИНВЕСТ

130325402

СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ

120068885

РУДМЕТАЛ

176261317

200928346

РУДНАП ГРУП БЪЛГАРИЯ

201200956

176241161
121796861

СК АНИЯ БЪЛГАРИЯ

040809383

С.К . С А МС У Н Г Е Л Е К Т РОН И КС
РУМЪНИЯ С.Р.Л, КЛ. БЪЛГАРИЯ
САДИНА – 99

СИЧЕС ПОЛСК А СП. З.О.О. – ПОЛША
СИЧЕС С.П.А. – ИТАЛИЯ

814191858

СКЛАДОВА ТЕХНИК А

175054504

САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ

175274614

СКРИЛЛ БЪЛГАРИЯ

131245283

САКСА

130575495

СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ

812073277

САЛЕКС

030083347

СЛАВЕЙ-91

103578245

САЛС

121488372

СММ-97

040646885

САМЕКС

831928535

ПСТ ХОЛДИНГ

175207101

П Ф А Й З Е Р Н .С . Р.
ШЪН – САЩ

831094393

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНК А

835009611

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т

813029821

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ

104693344

ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

201617476

124000579

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

201617412

126644786

РАЙ 2004

131458468

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН

131206120

РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

831558413

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

010149117

РАПИД КБ

202043689

РАЦИО ЛЕК

175159686
123155993

РЕГ ИОКОМ Г М БХ – К ЛОН БЪ ЛГАРИЯ
РЕМОТЕКС – РАДНЕВО

131481045

РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ

131157196

831836738

РЕНО ТРАКС КОМЪРШЪЛ БЪЛГАРИЯ
РЕПСОЛ БЪЛГА РИ Я Б.В. (К ЛОН
БЪЛГАРИЯ)
РИГЛИ БЪЛГАРИЯ

201037224

202320435

КОРПОРЕ Й-

129004631

СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО

000648869 САНДВИК – БЪЛГАРИЯ

131391369

СОЖЕЛИЗ – БЪЛГАРИЯ

130211680

САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ

102850750

СОК К АМЧИЯ

831542220

САРАНТИС БЪЛГАРИЯ

831360716

СОКОТАБ

115345067

САРТЕН БЪЛГАРИЯ

201046593

СОЛАР – ХАСКОВО
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201101050

СОЛАР РЕЙНБОУ

108574585

ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ

200969916

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ

040534040

ТЕКСИМ БАНК

813109388

СОЛВЕЙ СОДИ

121912091

ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ

813071350

130545438

ТЕЛЕЛИНК

131406605

ТЕЛЕРИК

129008074

ТЕРЕМ

831902088

СОСИЕТ Е Ж ЕНЕРА Л ЕКСПРЕСБАНК
СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА
ТЕХНИК А
СОФАРМА

103882821

103267194

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

Т Е РЕ М – К РЗ ФЛО Т С К И А Р С Е НАЛ – ВАРНА

130175000

СОФИЙСК А ВОДА

131448180

131287574

СОФИК А ГРУП

130435226

СОФИЯ АУТО

Т Е Р Н А – А К Ц И О Н Е Р Н О Т УРИС Т И ЧЕСКО, Т ЕХ НИ ЧЕСКО И
КОРА Б ОП Л А ВАТ Е Л НО Д Р У Ж Е СТВО – КЛОН БЪЛГАРИЯ

130144438

СОФИЯ МЕД

040029337

ТЕСИ

200114696

СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ

831532169

ТЕХ-КО

040823148

СОФИЯ ФРАНС АУТО

176222531

ТЕХНИП ИТАЛИ С.П.А. – ИТАЛИЯ

831520311

СОФИЯ – БУЛГАРТАБАК АД, В СЪКРАЩЕНИЕ „СОФИЯ – БТ“
СОФСТОК ЛТД

160051737

ТЕХНО АКТАШ

831121837

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ

831144160

040479640

820174125

ТЕХНОКОРОЗА

201593301

ТЕХНОЛОГИК А

200586330

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ

115260535

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА
РЕХ А БИ ЛИ ТА Ц И Я – Н А Ц ИОН АЛЕН КОМПЛЕКС
СПИДИ

130858590

ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ

131371780

СПИДИ

109513731

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ

201614512

СПОРТИС ИММО

103551629

ТЕЦ ВАРНА

833067174

СРЕДНА ГОРА

126526421

ТЕЦ МАРИЦА 3

123666763

СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ

123531939

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

831769677

СТАНИЛОВ

130564043

ТЕЦ СВИЛОЗА

130571835

СТАР МОТОРС

131134023

ТИ БИ АЙ БАНК

030217255

СТАРТ – ИНЖЕНЕРИНГ

121554961

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ

175083922

СТЕМКОР – АД – ШВЕЙЦАРИЯ

106588084

ТИБИЕЛ

817080126

СТЕМО

131369548

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ

116584586

СТИНГ

110558022

ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ

121683408

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ

119597076

ТИРБУЛ

121683785

СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

131474168

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА

113509219

СТОМАНА – ИНДЪСТРИ

160054991

ТМ ИНОКС

121442617

СТОУН КОМПЮТЪРС

831856043

ТНТ БЪЛГАРИЯ

202306873

СТРАНД БУРГАС

175421594

827195963

СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

ТОЙОТА РУ М ЪН И Я С.Р.Л. – РУМЪНИЯ

121009078

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ

813155318

ТОКУДА БАНК

131048001

СЪН СИТИ 03

831924394

ТОПЛИВО

202214342

СЪНОПТА ФУДС БЪЛГАРИЯ

114005624

ТОПЛОФИК АЦИЯ – ПЛЕВЕН

831507493

СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ

117005106

ТОПЛОФИК АЦИЯ – РУСЕ

201915639

ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ

831609046

ТОПЛОФИК АЦИЯ – СОФИЯ

200313876

ТАФЧИ

113012360

ТОПЛОФИК АЦИЯ – ПЕРНИК

175093731

ТВ СЕДЕМ

202219265

175200756

ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ

ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ Б.В. – КЛОН
БЪЛГАРИЯ

175054447

ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ

121704731

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН
СОФИЯ

117606893

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ

102205325

ТРАНСВАГОН

130344823
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121797002

ТРАНСИМПОРТ

201317443

ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ

831196430

ТРАНСМОБИЛ

837055835

ФИКОСОТА СИНТЕЗ

130847116

831152996

ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

201310438

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ТРЕЙДНЕТ БЪЛГАРИЯ

115328801

ФИЛК АБ

123682269

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

176331452

ФИНИКС СОЛАР АГ – ГЕРМАНИЯ

175254451

ТРЕЙС – СОФИЯ

131431836

121386271

ТРЕМОНД

175220634

ТРЕНКВАЛДЕР

831660763

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ

131538998

ФОКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЧЕНЪЛС
БЪЛГАРИЯ
ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ
ФОРТУНА – КОМ

121884560

ТЪРГОВСК А БАНК А Д

148045472

030276307

175276298

115512420

Т ЪРГОВСК А ЛИ ГА – Н А Ц ИОН АЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР
УНИБЕЛ

811160793

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ

130474628

У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ДОВЕРИЕ“
У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ДСК – РОДИНА“
У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „СЪГЛАСИЕ“
У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ТОПЛИНА“
У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ЦКБ – СИЛА“
У Н И ВЕ Р С А Л Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД – БЪДЕЩЕ
У Н И ВЕРС И Т ЕТС К А М БА Л „ Д-Р
ГЕОРГИ СТРАНСКИ“
УНИВЕРСИТЕТСК А МБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСК А“
У Н И ВЕ РС И Т ЕТС К А М БА Л „С В.
ИВАН РИЛСКИ“
УНИВЕРСИТЕТСК А МБАЛ „СВЕТИ
ГЕОРГИ“

831208904

ФРА ПОРТ Т У ИН СТА Р ЕЪРПОРТ
МЕНИДЖМЪНТ
ФЦ Ц КОНС Т Р У КС ИОН – К ЛОН
БЪЛГАРИЯ
Х. ФУНДА АНД ИНША АТ ООД
КЛОН ТЪРГОВИЩЕ
ХАВИ ЛОГИСТИКС

107550147

ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ

826009605

ХАН АСПАРУХ

831093277

ХАНИУЕЛ

175075249

ХИПО АЛПЕ – АДРИА – АУТОЛИЗИНГ
ХИПО АЛПЕ – АДРИА – ЛИЗИНГ

УНИВЕРСИТЕТСК А МБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“
УНИВЕРСИТЕТСКА МБАЛ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н. И. ПИРОГОВ“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

816089656

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ

175072185

ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

131430481

ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ

115259725

ХЪС

121887948

У НИК РЕДИ Т К ЪНСЮМ ЪР ФА ЙНЕНСИНГ
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ

130128520

ХЮВЕФАРМА

104051139

УНИПАК

121909024

ХЮЛЕТ-ПАК АРД БЪЛГАРИЯ

831537465

УНИФАРМ

131564637

175085229

УНИФИНАНС БРОКЕРС

ХЮЛЕТ-ПАК АРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР

201386592

УОРЛИПАРСЪНС НЮКЛИЪР СЪРВИСИС
ФАРМНЕТ

831169006

ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО.
БЪЛГАРИЯ

000638693

ЦАПК – ПРОГРЕС
ЦБА

130479810
130477706
175218850
130480645
131163861
114532352
831605795
000715054
115576405
831605806
130345786
831919536
175070632

202513217

175331015

125582627

200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ
130427863

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ

115008465

ХЕБРОС БУС

201266649

ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС

175130852

ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС

176096983

ХЕМУС А2

121884813

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

838168266

Х И Д РА В Л И Ч Н И Е Л Е М Е Н Т И И
СИСТЕМИ (ХЕС)
ХИДРОСТРОЙ

103029862
175096193

111551956

ФЕЛДХЮС БГ

202420609

115939301

ФЕРМАТА

000696497

123730785

ФЕРМЕР-2000

Ц Е Н Т РА Л Е Н КО ОП Е РА Т И В Е Н
СЪЮЗ

130275576

ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО

831447150

Ц Е Н Т РА Л Н А КО ОП Е РА Т И ВН А
БАНК А
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202218735

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

030003792

ЦИТО КЪМПАНИ

103524525

Ч А ЙК АФА РМ А ВИСОКОК АЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕК АРСТВА

131434768

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

175133827

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

130277958

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

113570147

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

102036786

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО

831815352

ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ

831915840

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ

103174612

ШИШЕДЖ АМ БЪЛГАРИЯ

121587769

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ

130463628

ЩРАБАГ

201845864

ЪДЖЕ ИЧТАШ ИНША АТ САНАЙИ
ВЕ ТИДЖ АРЕТ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

201627506

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

201617654

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

201619580

ЮЖ НОЦЕНТРА ЛНО ДЪРЖ А ВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

101156430

ЮЛЕН

121796402

ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ

825203984

ЮРИЙ ГАГАРИН

000694749

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

831633773

ЮСИС

128617161

ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ

102004258

ЯНА

126711683

ЯНЕВ

4483

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3333-П
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1565 от 18.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 16 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно Решение

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

№ 3002 от 25.06.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ поземлен
имот № 000135 с площ 27 541 кв. м, с начин на
трайно ползване – пустееща необработваема
земя, в землището на с. Страхилово, ЕК АТТЕ
69732, извън регулация, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 47 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
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2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4450
РЕШЕНИЕ № 3334-П
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1556 от 11.09.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно Решение
№ 3003 от 25.06.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 12259.699.7, с площ 6091 кв. м,
намиращ се в м. Турканица, гр. Враца, община
Враца, област Враца, заедно с построените в
имота сгради: сграда за образование с идентификатор 12259.699.7.2, на два етажа, със застроена
площ 71 кв. м, и сграда – склад, с идентификатор
12259.699.7.1, на един етаж, със застроена площ
235 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 165 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето с оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4449
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ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 36-27
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, допуска поправка
на очевидна фактическа грешка в свое решение,
прието по т. 33 от дневния ред на проведеното
заседание на 17.12.2013 г., отразено в Протокол
№ 31, като в ред единадесети, отгоре надолу,
вместо „...1017 и 24...“ да се чете „...1017...“ и вместо „...1016, 1017, 24...“ да се чете „...1016, 1017, ...“.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за община Бургас, което обуславя и
необходимостта от спешната му реализация, допуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.

РЕШЕНИЕ № 817
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ VІ-191
в кв. 6103 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.296
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя номерът на имота от УПИ VІ-191 на УПИ VІ-296
в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта в кв. 6103, като се установяват
следните устройствени показатели: Кпл.=30 %,
Hкорниз=15 м, Кинт.=1,5, и минимално озеленена
площ=50 %, с отреждане „За курортно и жилищно
строителство“ в устройствена зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4310

Председател:
К. Луков
4466

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 53
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за квартали 69, 70 и 213
по регулационния план на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Каварна, пред А дминистративния
съд – Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
4408

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 403
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 02 от 5.03.2014 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка на път
„Бургас – КПП Малко Търново“ с бензиностанция
и газстанция в ПИ 10.338 по кадастралната карта
на гр. Малко Търново“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Т. Браяновски
4445

РЕШЕНИЕ № 818
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
и РУП на УПИ II-229, УПИ III-234, УПИ ХХ-234
и УПИ МИ-235, кв. 5101 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори 51500.506.460, 51500.506.459, 51500.506.458 и
51500.506.457 и част от поземлен имот 51500.506.395
по КК на гр. Несебър.
С плана за регулация се променят конфигурацията и площта на УПИ ХХ-234, като новообразуваният УПИ ХХ-395, 458 се урегулира на
площ 852 кв. м, като се придават 284 кв. м от ПИ
51500.506.395 по КК на гр. Несебър. По отношение
на останалите УПИ в обхвата на разработката
изменението се състои в заместване на бившите
планоснимачни номера с тези от идентификатора
на съответните имоти по КК, а именно:
– У П И I I-229 (П И 51 50 0. 50 6.4 6 0) с т а в а
УПИ II-460;
– У П И I I I-234 (П И 5150 0.50 6.459) с т а ва
УПИ III-459;
– У ПИ V III-235 (ПИ 51500.506.457) става
УПИ VIII-457.
По отношение плана за застрояване се предлага:
1. Запазване предвижданията на плана по отношение характера и начина на застрояване на бивш
УПИ II-229 (нов УПИ II-460, ПИ 51500.506.460)
съгласно одобрен със Заповед № РД-02-14-799 от
28.03.2012 г. ПУП – ИПЗ за УПИ II-229 в кв. 5101,
а именно нискоетажно свързано застрояване на
границата с бивш УПИ III-234 (нов УПИ III-459,
ПИ 51500.506.459) в устройствена зона „Ок“ и
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при запазване на утвърдените лимитни стойности на устройствените показатели: Кпл. – 30 %,
Кинт. – 1,50, Нкорниз – 10 м, и минимално озеленена площ – 50 %.
2. Запазване предвижданията на плана по
отношение начина на застрояване на нов УПИ
III-459 (ПИ 51500.506.459) по отношение свързаната застройка на границата с УПИ II-460 (ПИ
51500.506.460) в устройствена зона „Ок“. Запазва се предвиждането на плана по отношение
свързаната едноетажна застройка на границата
с нов УПИ ХХ-395.458 (ПИ 51500.506.458 и част
от ПИ 51500.506.395). Предложена е промяна на
характера на застрояване от ниско- в средноетажно, водеща до промяна в стойностите на устройствените показатели, а именно: Кпл. – 30 %,
Кинт. – 1,50, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %.
3. За новообразувания УПИ ХХ-395, 458 се
запазва въведената с предходния план зона „Ок“,
лимитирани са границите на зоната за застрояване в него спрямо съседните УПИ в режим на
свързано застрояване, като промяната в характера
на застрояване от ниско в средноетажно води до
промяна на устройствените показатели, а именно
Кпл. – 30 %, Кинт. – 1,50, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %.
4. Промяна на отреждането на нов УПИ VIII457/ПИ 51500.506.457 от „за КОО и търговия“
в „ОК“. Наличието на реализираната сграда,
ситуирана на северната регулационна граница,
диктува въвеждането на свързано основно застрояване с новообразувания УПИ ХХ-395, 458 с цел
осигуряване покритие на съществуващия калкан.
Предвид реализираната застройка се запазват
следните устройствени показатели: Кпл. – 60 %,
Кинт. – 1,0, Нкорниз – 7 м, и минимално озеленена площ – 40 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4311
РЕШЕНИЕ № 819
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
І-409 и ІІ-404 в кв. 3704 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори
51500.507.158 и 51500.507.159 по КК на гр. Несебър,
при което се урегулира новообразуван УПИ І-409,
404 в кв. 3704 с площ 3845 кв. м с отреждане „За
курортно строителство“.
В частта план за застрояване на новообразувания УПИ І-409, 404 в кв. 3704 се въвежда
устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.
За УПИ І-409, 404 в кв. 3704 се установяват
следните устройствени показатели: Кпл.=30 %,
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Hкорниз=15 м, Кинт.=1,5, и минимално озеленена
площ=50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4312
РЕШЕНИЕ № 820
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Кабел
20 kV 3х (1х185 кв. мм) от ПС „Слънчев бряг“ през
поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47
и 51500.66.33 до ТП „Инджекьой 1“ в поземлен
имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Трасето на кабела е с дължина 240 м в участъка,
преминаващ през ПИ 51500.66.33 – селскостопански, горски, ведомствен път, и 45 м в участъка
на път I клас – публична държавна собственост,
ПИ 51500.56.47. Предвиден е сервитут по 1 м от
страната на сградите и 2 м от другата страна по
оста на кабела.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4313

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 455
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за кв. 112 по регулационен план на гр. Попово,
както следва:
– разделяне на кв. 112 на два квартала 112
и 112А, като за новосъздадения квартал 112А
се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ І
на мястото на досегашния УПИ VІІІ от кв. 112
и се запазва предназначението за „Комплексно
жилищно строителство“;
– промяна на уличната регулация на ул. Македонска в участъка с О. К. (осово кръстовище)
327-326-326а-326б (от ул. Фотинова до ул. Мара
Тасева);
– променя се планът за застрояване на новосъздадения кв. 112А, като отпада източното
тяло 4 от жилищната група.
Председател:
Г. Георгиев
4345
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РЕШЕНИЕ № 456
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация в кв. 115 по плана на
гр. Попово и план-схеми по ВиК и Ел., както следва:
– разделяне на кв. 115 на два нови квартала 115
и 115А чрез създаване на обслужваща улица от
тупик с О. К. 598-599 през УПИ І до тупик с
О. К. 360 – 500 м;
– променя отреждането на урегулиран поземлен имот І от новосъздадения кв. 115А от
„Комплексно жилищно строителство, магазини
и трафопост“ на „Комплексно жилищно строителство, обществено обслужване, трафопост и
озеленяване“;
– запазва се предназначението за индивидуално жилищно застрояване на урегулираните
поземлени имоти в квартал 115.
Председател:
Г. Георгиев
4351

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1083
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 123 на ОЕСУТ,
взето на заседание с протокол № 8 от 8.05.2014 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – ПП (парцеларен план) за създаване на устройствена основа
за изграждане на водопроводно отклонение с цел
захранване на поземлен имот № 66425.506.120 по
КК и КР на гр. Силистра, местност Меджеди
Табия.
Председател:
Д. Генов
4314
РЕШЕНИЕ № 1084
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 122 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 8 от
8.05.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
реши:
Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен
план за създаване на устройствена основа за
изграждане на сградно водопроводно отклонение
за захранване на поземлен имот № 66425.506.242
по КК и КР на гр. Силистра, местност Меджеди
Табия, землище гр. Силистра.
Председател:
Д. Генов
4315
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 35.2
от 9 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя“ и на подобект
„Поливен тръбопровод за капково напояване
на лозя“ в землището на с. Терзийско, община
Сунгурларе, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
4444
27. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,03 на сто, считано от 1 юли 2014 г.
4534
13. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.2. Химически науки (биофизикохимия) – един;
4.2. Химически науки (неорганична химия) – един;
4.4. Науки за земята (физическа география и ландшафтознание – природна география, ландшафтна
екология, глобална екология) – един; 2.3. Философия (реторика) – един; 4.1. Физически науки
(ядрена физика) – един; доценти по: 7.4. Обществено здраве (социална медицина) – един; 4.2. Химически науки (биоорганична химия) – един; 4.2.
Химически науки (органична химия, органична
фотохимия) – един; 1.3. Педагогика на обучението
(методика на обучението по биология) – един;
4.3. Биологически науки (биохимия) – един; 3.8.
Икономика (счетоводство) – един; 2.1. Филология
(японски език) – един; главни асистенти по: 4.2.
Химически науки (аналитична химия) – един;
5.11. Биотехнологии (индустриални биопродуценти и биотехнологични производства) – един;
4.3. Биологически науки (генетика – неврогенетика) – един; 3.6. Право (теория на държавата и
правото, политически и правни учения) – един;
4.6. Информатика и компютърни науки (бази
от данни) – един; 4.5. Математика (математическа логика) – един; 2.2. История и археология
(архивистика и документалистика) – един; 1.2.
Педагогика (история на образованието и педагогическите учения, увод в педагогиката) – един;
главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 3.3.
Политически науки (управление на конфликти,
въведение в изучаването на ЕС, международни
организации и регионална сигурност) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая
108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.:
987-36-34; 02/986-11-83; приемно време – от 15 ч.
до 17,30 ч.
4461
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79. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 3.8. Икономика
(поведенчески финанси) със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел,
ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
4465

СЪДИЛИЩА
Габровският районен съд уведомява ответника
Педро Леброн, роден на 25.07.1975 г., гражданин
на САЩ, без известен настоящ или постоянен
адрес, че има образувано гр.д. № 1191/2014 г. по
описа на съда със страни: Благовеста Михайлова
Милчева – ищец, и Педро Леброн – ответник, с
основание на иска чл. 127а СК, по което е насрочено открито съдебно заседание на 8.07.2014 г.
от 11,30 ч., за изслушване.
4484
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Съби Радев Ангелов с пос
леден адрес област Разград, гр. Исперих, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.09.2014 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 355/2013 г.,
заведено от Мюмин Йозтюрк, Ръдван Йозтюрк,
Мустафа Йозтюрк, Сали К. Сабри за изпълнение
процедурата по чл. 131 ГПК – връчване на съдебни книжа и разпореждане, както и да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4467
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 225/2014 г., насрочено за 27.10.2014 г. от 10 ч., по
мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Веселин
Стефанов Недялков с постоянен и настоящ адрес:
гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. Никола
Петков 12, ет. 2, ап. 4, и Мирослава Трифонова
Недялкова с постоянен и настоящ адрес: Ловеч,
ул. Тодор Каблешков 19, вх. Б, ет. 4, ап. 11, за
отнемане в полза на държавата на придобитото
имущество от Веселин Стефанов Недялков и
Мирослава Трифонова Недялкова, с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка § 5 ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 35 от
26.01.2011 г. е предявено искане за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 500 922,63 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) – от Веселин Стефанов Недялков
и Мирослава Трифонова Недялкова:
– Апартамент № 5 в сградата на етажна собственост на ЖСК „Любен Каравелов 1“, на трети
етаж, застроен на 107,98 кв. м, в Ловеч, ул. Л.
Каравелов 16, състоящ се от: дневна, две спални,
кухня, баня, тоалетна, дрешник, коридор и тераси,
при граници и съседи: на изток – апартамент № 4
на Христофор Цвятков Христов и двор, на запад – апартамент № 6 на Марияна Константинова
Иванова и двор, на север – апартамент № 4 на
Христофор Цвятков Христов, стълбищна площадка и апартамент № 6 на Марияна Константинова
Иванова, на юг – двор, отдолу – апартамент № 2
на Добромир Михайлов Балевски, отгоре – апар-
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тамент № 8 на Галина Михайлова Иванова, заедно с избено помещение № 5 със светла площ
13,65 кв. м при граници: на изток – двор, на
запад – избено помещение № 6 на Марияна Константинова Иванова, на север – коридор и избено
помещение № 4 на Христофор Цвятков Христов,
на юг – двор, таванско помещение № 5 със светла
площ 8,39 кв. м при граници: на изток – таванско помещение № 6 на Марияна Константинова
Иванова, на запад – таванско помещение № 4 на
Данаил Николов Василев, на север – коридор, на
юг – двор, гараж № 5 със застроена площ 17,45
кв. м при граници: на изток – двор, на запад – гараж № 6 на Марияна Константинова Иванова,
на север – гараж № 4 на Христофор Цвятков
Христов, на юг – двор, заедно с припадащите се
идеални части от общите части на сградата за
апартамента – 6,9615 %, и за гаража – 0,9759 %,
и отстъпеното право на строеж върху парцел 6
в квартал 15 по плана на гр. Ловеч при граници
на парцела: ул. Л. Каравелов, парцел VII-127 на
н-ци Цоко Вълчев Кочев, парцел III-125 на Атанас
Мишев, Димитър Димитров, парцел IV-124 на
Тодорица и Михаил Тотеви и парцел V – за общ.
жилищно строителство. А съгласно схема № 1950
от 21.01.2011 г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 43952.506.8127.1.19, Ловеч. По
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адресът
на имота е: Ловеч, п. к. 5500, ул. Любен Каравелов 22, ет. 3, ап. 5. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 43952.506.8127, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент. Брой нива на обекта: 1; посочена в
документа площ: няма данни; ниво: 1. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
43952.506.8127.1.18, 43952.506.8127.1.20, под обекта:
43952.506.8127.1.16, над обекта: 43952.506.8127.1.22.
– Лек автомобил марка и модел „Фолксв а г е н Го л ф“ с p eг. № OB 14 41 А Р, р а м а
№ WVWZZZ1GZMW722031, двигател PN420835,
дата на производство – 4.09.1991 г., дата на придобиване – 8.04.2003 г., на стойност 1600 лв.
– Сумата 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на притежавания от Веселин Стефанов Недялков дружествен дял от капитала на
„ВЕС“ – ЕООД, ЕИК 110572591.
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена по
банкова сметка с IBAN: BG94 RZBB 9155 1008
0665 15 в „Райфайзенбанк (България)“ – АД, на
Веселин Стефанов Недялков.
– Сумата в размер 5000 лв., внесена по банкова
сметка с IBAN: BG67 UBBS 8002 1011 1604 20 в
„Обединена българска банка“ – АД, на Веселин
Стефанов Недялков.
– Сумата в размер 9100 лв., дадена в заем
срещу учредена ипотека на апартамент № 13,
намиращ се в Ловеч, ж.к. Червен бряг, бл. 109,
вх. А, ет. 5, със застроена площ 60,80 кв. м, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна,
дрешник, коридор, тераси, заедно с избено помещение № 17, заедно с 0,75382 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж
върху урегулиран поземлен имот I-4860 в квартал
320, съгласно действащия подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на ж.к.
Червен бряг, Ловеч.
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– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG94 RZBB 9155 1008 0665 15 в „Райфайзенбанк
(България)“ – АД, с титуляр Веселин Стефанов
Недялков.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG04 RZBB 9155 1008 0665 83 в „Райфайзенбанк
(България)“ – АД, с титуляр Веселин Стефанов
Недялков.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG67 UBBS 8002 1011 1604 20 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Веселин Стефанов
Недялков.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG72 FINV 9150 1003 9452 41 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Веселин Стефанов
Недялков.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG76 FINV 9150 1003 9484 67 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Веселин Стефанов
Недялков.
От Веселин Стефанов Недялков на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 3900 лв. от продажбата
на лек авт омоби л, марка и модел „Фолксв а г е н Го л ф“ с p eг. № OB 7 21 2 А Р, р а м а
№ WVWZZZ1GZLW425503, двигател NZ141067, дата
на производство – 15.02.1990 г., дата на придобиване – 3.06.2003 г., дата на продажба – 5.04.2004 г.
– Сумата в размер 12 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка и модел „Фолксва г ен Пасат“ с peг. № OB 22 4 0 А М, ра ма
№ WVWZZZ3AZRE120946, двигател ABS854938,
дата на производство – 14.03.1994 г., дата на
п ри добиване – 6.03.20 0 0 г., дата на п рода жба – 8.02.2005 г.
– Сумата в размер 1550 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка и модел „Опел Аскона“ с peг.
№ OB 2145 А, рама № W0L000086E6124205, двигател
13819197022, дата на производство – 17.01.1985 г.,
дата на придобиване – 28.04.1998 г., дата на продажба – 14.04.1999 г.
– Сумата в размер 6800 лв. от продажбата на
лек автомобил марка и модел „Форд Транзит“ с peг.
№ OB 2147 АР, рама № WF0KXXGBVKKR83079,
д в и г а т е л N6 T K R 8 3 0 79, д а т а н а п р о и з в од с т в о – 2 2 . 0 6 .1 9 8 9 г. , д а т а н а п р и д о б и в а не – 1.03.2002 г., дата на продажба – 21.03.2002 г.
От Веселин Стефанов Недялков и Мирослава
Трифонова Недялкова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 1/2 идеална част от земеделска земя – поземлен имот с идентификатор № 43952.55.33 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
намиращ се в землището на гр. Ловеч, местност Музгавото, с площ 7000 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: нива, при съседи на
имота – имоти с идентификатори: 43952.55.34,
43952.55.215, 43952.55.32, 43952.55.30, 43952.55.29.
– 3/4 и де а л н и ч ас т и о т по з ем лен и мо т
№ 66799.76.28 по кадастралната карта на с. Скобелево, община Ловеч, област Ловеч, с площ
17 667 кв. м в местността Копака, НТП – друг
вид производителна гора, с граници и съседи:
нива № 66799.16.3, нива № 66799.16.2, друг вид
дървопроизводителна гора № 66799.76.29, друг
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вид дървопроизводителна гора № 66799.76.27
и ведомствен път за селскостопански, горски
№ 66799.76.7.
– Поземлен имот № 66799.67.78 по кадастралната карта на с. Скобелево, община Ловеч,
област Ловеч, с площ 12 248 кв. м в местността
Габарника, НТП – друг вид производителна гора,
с граници и съседи: друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.67.48, друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.67.32, друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.67.69 и друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.67.79.
– Поземлен имот № 66799.67.79 по кадастралната карта на с. Скобелево, община Ловеч,
област Ловеч, с площ 12 248 кв. м в местността
Габарника, НТП – друг вид производителна гора,
с граници и съседи: друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.67.32, ливада № 66799.17.55, друг вид
дървопроизводителна гора № 66799.67.69, ливада
№ 66799.17.42, друг вид дървопроизводителна гора
№ 66799.67.78 и ливада № 66799.17.56.
– Поземлен имот № 66799.76.27 по кадастралната карта на с. Скобелево, община Ловеч,
област Ловеч, с площ 17 665 кв. м в местността
Копака, НТП – друг вид производителна гора,
с граници и съседи: нива № 66799.16.2, друг вид
дървопроизводителна гора № 66799.76.26, друг вид
дървопроизводителна гора № 66799.76.28 и ведомствен път за селскостопански, горски № 66799.76.7.
– Поземлен имот № 66799.76.26 по кадастралната карта на с. Скобелево, община Ловеч, област
Ловеч, с площ 17 669 кв. м, в местността Копака,
НТП – друг вид производителна гора, с граници
и съседи: ведомствен път за селскостопански,
горски № 66799.13.9, нива № 66799.16.2, нива
№ 66799.16.1, ведомствен път за селскостопански,
горски № 66799.16.4, друг вид дървопроизводителна
гора № 66799.76.27, ведомствен път за селскостопански, горски № 66799.76.7 и ведомствен път за
селскостопански, горски № 66799.74.1.
– 1/2 ид. част от поземлен имот – нива 8,000
дка, пета категория, намираща се в землището
на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в
местността Горно музго, имот № 43952.60.2 по
кадастралната карта на възстановената собственост на землището при граници и съседи:
имот № 43952.60.11 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, имот № 43952.60.1 – нива, имот
№ 43952.60.3 – нива, имот № 43952.199.7 – за местен път. Имотът не съдържа сгради.
– 1/2 ид. част от нива, намираща се в землището на с. Сопот с ЕК АТТЕ 68076, община
Угърчин, област Ловеч, в местността Уманака,
представляваща по картата на възстановената
собственост на землището имот № 202015 с
площ 6,297 дка, пета категория, при граници и
съседи: имот № 202016 – нива на наследници на
Въчо Илиев Въчев, имот № 202603 – полски път
на общината – общински полски пътища, имот
№ 201602 – полски път на общината – общински
полски пътища, имот № 202006 – нива на наследници на Цона и Цано Цанови, Мою Цанов
Моев, имот № 202005 – нива на наследници на
Добри Цанов Моев, имот № 202014 – нива на
Десислава Краева Станчева, за сумата 375 лв. По
скица на поземлен имот № 1948 от 21.01.2011 г.
поземленият имот е с идентификатор 68076.202.15,

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч. По
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-46 от 1.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР. Адрес на поземления имот:
с. Сопот, местност Уманака, площ: 6297 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Съседи: 68076.202.6, 68076.202.603, 68076.202.16,
68076.202.14, 68076.202.5, 68076.201.602.
– 1/2 идеална част от поземлен имот с площ
по кадастрална карта 2,483 дка, с начин на трайно
ползване „други посевни площи“, намиращи се
в местността Асенец – данд. мандра, съставляващ имот с пълен номер 80371.245.92 по кадастралната карта на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе,
област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-57
от 28.08.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, София, идентичен със
стар идентификатор пл. № 51.26, с трайно предназначение – земеделска територия, при граници
на имота съгласно скица № 154 от 28.11.2006 г.
на Службата по кадастъра – Смолян: имоти:
245.225, 245.99, 245.94, 245.91, 245.87, 245.86, а съгласно документ за собственост Решение № 1066
от 10.02.1999 г. на ОС „ЗГ“, гр. Чепеларе: имот
№ 051024 – посевна площ на н-ци на Шина Петкова
Райчева, имот № 051025 – посевна площ на н-ци
на Димитър Райчев Сивенов, имот № 051027 – посевна площ на Злата Атанасова Христова, имот
№ 051029 – посевна площ на н-ци на Илия Христев
Сивенов, имот № 051030 – посевна площ на Анастас Иванов Милин, и имот № 000368 – полски
път за стопанисване от общината.
– 1/2 идеална част от апартамент № 2, ет. 1,
вх. А, намиращ се в Ловеч, ж.к. Червен бряг,
ЖСК „Електрон“, целият със застроена площ
120,49 кв. м, състоящ се от: две спални, дневна,
трапезария, кухненски бокс, тоалетна, коридор
и тераси, при граници: от две страни – двор,
вход Б, aп. № 1 на Тодор Драганов, стълбище,
отгоре – ап. № 4 на Милко Иванов Моев, и отдолу – избени помещения, заедно с 1/2 идеална
част от прилежащи: таванско помещение № 7 с
площ 20,33 кв. м, при граници: таван на вх. Б,
таван на Валентин Пенчев, таван на Станислав
Тодоров, избено помещение № 12 с площ 12,77
кв. м при граници: избено помещение на Тодор
Драганов, двор, коридор и избено помещение на
Денко Иванов Христов, заедно с 4,40222 % идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж, заедно с всички подобрения и приращения
в имота на обща стойност 22 512 лв. А съгласно
схема № 1949 от 21.01.2011 г. на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 43952.504.128.1.2,
гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч. По кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР. Адрес на имота: Ловеч, п.к.
5500, ж.к. Червен бряг, бл. 125, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
43952.504.128. Предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
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1, посочена в документа площ: няма данни. Ниво:
1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:
43952.504.128.1.4.
– Лек автомобил марка и модел „Форд Фиеста“, с
peг. № OB 2296 АК, рама № WF0AXXGAJATB16905,
двигател DHATB16905, дата на производство
21.02.1999 г., дата на придобиване – 28.12.2009 г.,
на стойност 1900 лв.
От Мирослава Трифонова Недялкова на основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 6200 лв. – извършени парични преводи чрез системата WesternUnion в локации на „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД,
от Мирослава Трифонова Недялкова.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG70 F1NV 9150 1014 8792 14 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Мирослава
Стефанова Недялкова.
– Наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG11 FINV 9150 1014 9908 56 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Мирослава
Стефанова Недялкова.
От Веселин Стефанов Недялков и Мирослава
Трифонова Недялкова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 3060 лв. от продажбата на
поземлен имот, земеделска земя – нива, намираща се в землището на гр. Ловеч с ЕКАТТЕ
43952 в местността Тележене, с площ 15,300 дка,
четвърта категория, имот № 050026 по плана
за земеразделяне на гр. Ловеч, при граници и
съседи: имот № 054014 – нива на Борис Илиев
Коларов, имот № 05013 – нива на наследници на
Тодорка Костова Тотева, имот № 050012 – нива
на наследници на Стефан Стоянов Кежев, имот
№ 050045 – полски път, имот № 050027 – нива на
наследници на Кина Иванова Алексиева, имот
№ 050015 – нива на наследници на Пано Гечев
Генков. Върху имота има следните ограничения:
11 Електропровод 20 kV на 10 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и да се засажда високостеблена
растителност.
– Сумата в размер 2331,78 лв. от продажбата на
поземлен имот, земеделска земя – нива, намираща
се в землището на с. Катунец, община Угърчин,
област Ловеч, с ЕКАТТЕ 36662, в местността Царевец, с площ 10,599 дка, четвърта категория, имот
№ 133021 по плана за земеразделяне на с. Катунец,
при граници и съседи: имот № 133003 – нива на
Цанко Иванов Колчев, имот № 133022 – нива
на наследници на Недялко Кънев Донов, имот
№ 133025 – полски път, имот № 133020 – нива на
наследници на Дано Стефанов Узунски.
– Сумата в размер 2401,74 лв. от продажбата
на поземлен имот, земеделска земя – нива, намираща се в землището на с. Горско Сливово,
област Ловеч, с ЕКАТТЕ 17244, в местността
Сараджова локва, с площ 10,917 дка, четвърта
категория, имот № 157017 по плана за земеразделяне на с. Горско Сливово, при граници и
съседи: имот № 157026 – нива на Лидия Стефанова Владова, имот № 000203 – полски път,
имот № 157024 – нива на кметство с. Горско
Сливово, имот № 000202 – полски път, имот
№ 157016 – нива на кметство с. Горско Сливово.
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– Сумата в размер 1524,60 лв. от продажбата на
поземлен имот – нива 12,705 дка, девета категория,
намираща се в местността Даскалското, имот
№ 163010 по плана за земеразделяне, при граници
и съседи: № 163081 – пасище, мера на имоти за
съхранение на общината, № 173080 – полски път
на Община Угърчин, № 163082 – нива на имоти
за съхранение на общината, № 151050 – нива
на общинска земя, № 151009 – пасище, мера на
общинска земя, № 163012 – пасище, мера на наследници на Радой Петков Найденов.
– Сумата в размер 8252,98 лв. от продажбата
на следните имоти: поземлен имот – земеделска
земя, намиращ се в землището на с. Радювене
с ЕК АТТЕ 69523, община Ловеч, в местността
Извор, с площ 10,100 дка, начин на трайно
ползване – нива, осма категория, съставляващ
имот № 055017 по картата на възстановената
собственост на землището на с. Радювене, при
граници и съседи: имот № 055016 – нива на насл.
на Петър Данов Хинов, имот № 055011 – пасище,
мера на насл. на Добра и Иван Нетов Петров,
имот № 055018 – нива на насл. на Цано Хичков
Христов, имот № 055143 – полски път на Община
Ловеч – полски пътища, и поземлен имот – земеделска земя, намиращ се в землището на
с. Радювене с ЕК АТТЕ 69523, община Ловеч, в
местността Ръта, с площ 32,007 дка, начин на
трайно ползване – нива, девета категория, съставляващ имот № 190051 по картата на възстановената собственост на землището на с. Радювене,
при граници и съседи: имот № 190057 – храсти
на Община Ловеч – с. Радювене, чл. 19, имот
№ 190050 – полски път Община Ловеч – полски пътища, имот № 190055 – нива на насл. на
Йото Колев Кунчевски, имот № 190025 – нива
на насл. на Митю Вълчев Велковски, имот
№ 190024 – нива на насл. на Нато Цанов Динчев, имот № 190023 – нива на насл. на Янка
Динчева Калчева, имот № 190022 – нива на
Велко Цанов Велковски, имот № 190021 – нива
на нас л. на Пе т ър Ге т ов Вел ковск и, и мо т
№ 190020 – нива на насл. на Ненчо Цанов Недев, имот № 190019 – нива на „Елана фонд за
земеделска земя“ – АДСИД.
– Сумата в размер 2999,70 лв. от продажбата
на поземлен имот – иглолистна гора в землището
на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч,
с ЕКАТТЕ 43325, в местността Бъкса с площ
9,999 дка, от които 1,956 дка отдел 31, подотдел
„д“, 3,864 дка отдел 31, подотдел „з“, и 4,179 дка
отдел 31, подотдел „з“, имот № 126003 по картата на землището на с. Лесидрен, при граници
и съседи: имот № 126004 – иглолистна гора на
МЗГ – ДЛ Лесидрен, имот № 000028 горскостопанска територия на МЗГ – ДЛ Лесидрен, имот
№ 126002 – иглолистна гора на насл. на Христо
Маринов Христов, имот № 126008 – иглолистна
гора на насл. на Денчо Вълов Шишков. Върху
имота има следните ограничения: 98 да се използва съгласно ЗГ и ППЗГ.
– Сумата в размер 6482,08 лв. от продажбата
на поземлен имот – земеделска земя, намиращ
се в землището на с. Сопот, община Угърчин,
област Ловеч, с ЕК АТТЕ 68076, в местността
Овчарника, с площ от 40,513 дка, начин на трайно
ползване: пасище, мера, десета категория, съставляващ имот № 062087 по картата на възста-
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новената собственост на землището на с. Сопот,
при граници и съседи: имот № 062086 – пасище,
мера на насл. на Васил Петров Бояджийски,
имот № 062084 – пасище, мера на насл. на Никола Маринов Колев, имот № 062085 – пасище,
мера на насл. на Васил Петров Бояджийски,
имот № 411080 – горскостопанска територия на
МЗГ – ДЛ Лесидрен, имот № 062088 – пасище,
мера на насл. на Никола Маринов Колев, имот
№ 412002 – дървопроизводствена площ на насл.
на Рада Добрева Стойкова-Кожухарова, имот
№ 062064 – пасище, мера на имоти на съхранение
на общината, имот № 062041 – пасище, мера на
насл. на Дичо Колев Рачев, имот № 062065 – пасище, мера на имоти на съхранение на общината,
имот № 062039 – пасище, мера на Колю Цанов
Рачев, имот № 062042 – пасище, мера на насл. на
Йончо Рачев Маринов, имот № 062043 – пасище,
мера на насл. на Васил Стоянов Колев Рачев, имот
№ 062061 – пасище, мера на имоти на съхранение
на общината, имот № 411001 – дървопроизводствена площ на насл. на Найден Цанов Стоянов,
имот № 411080 – горскостопанска територия на
МЗГ – ДЛ Лесидрен, имот № 062085 – пасище,
мера на насл. на Васил Петров Бояджийски, имот
№ 062084 – пасище, мера на насл. на Никола
Маринов Колев.
– Сумата в размер 4234,62 лв. от продажбата
на следните имоти: поземлен имот – земеделска
земя, намиращ се в землището на с. Радювене,
област Ловеч, с ЕКАТТЕ 69523, в местността
Бабой, с площ 11,299 дка, начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, съставляващ имот № 201017 по картата на възстановената
собственост на землището на с. Радювене, при
граници и съседи: имот № 201018 – изоставена
нива на насл. на Дочо Тодоров Стойчовски, имот
№ 000390 – полски път на Община Ловеч – полски пътища, имот № 201021 – изоставена нива
на насл. на Цветана Начева Петрова, имот
№ 000390 – полски път на Община Ловеч – полски пътища, имот № 201019 – изоставена нива
на насл. на Добра Цанова Иванова, и поземлен
имот – земеделска земя, намиращ се в землището
на с. Радювене, с ЕКАТТЕ 69523, община Ловеч,
в местността Мамерка, с площ 15,003 дка, начин
на трайно ползване: пасище, мера, шеста категория, съставляващ имот № 136001 по картата
на възстановената собственост на землището
на с. Радювене, при граници и съседи: имот
№ 468021 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ
Ловеч, имот № 000293 – полски път на Община
Ловеч – полски пътища, имот № 470001 – широколистна гора на Христо Пейков Хитов, имот
№ 136002 – пасище, мера – наследство на Ненчо
Тотев Кожухарев, имот № 136050 – полски път на
Община Ловеч – полски пътища.
– Сумата в размер 7041,44 лв. от продажбата
на следните имоти: поземлен имот – земеделска
земя, намиращ се в землището на гр. Угърчин,
област Ловеч, с ЕК АТТЕ 75054, в местността
Пачаръзки колиби, с площ 16,928 дка, начин
на трайно ползване: пасище, мера, осма категория, съставляващ имот № 674009 по картата
на възстановената собственост на землището
на гр. Угърчин, при граници и съседи: имот
№ 674007 – пасище, мера на Неда Николова Бамбова, имот № 674080 – пасище, мера на имоти на
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съхранение на Общината, имот № 671085 – лозе
на общината, имот № 671044 – пасище, мера на
Георги Николов Съев, имот № 671086 – пасище,
мера на имоти на съхранение на Общината, имот
№ 000228 – залесена територия на МЗГ – ДЛ
Лесидрен, и поземлен имот – земеделска земя,
намиращ се в землището на гр. Угърчин, с
ЕК АТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч,
в местността Вълковски колиби, с площ 27,081
дка, начин на трайно ползване: пасище, мера,
десета категория, съставляващ имот № 039017 по
картата на възстановената собственост на землището на гр. Угърчин, при граници и съседи:
имот № 039016 – пасище, мера на насл. на Вълко
Недялков Керински, имот № 039080 – пасище,
мера на имоти на съхранение на Общината,
имот № 039033 – пасище, мера на насл. на Стойко Вълов Керински, имот № 039088 – пасище,
мера на имоти на съхранение на Общината,
имот № 139019 пасище, мера на насл. на Петко
Дочев Вълковски, имот № 039030 пасище, мера
на насл. на Недко Недялков Керински, имот
№ 039018 – пасище, мера на насл. на Стойко
Вълов Керински, имот № 037083 – полски път
на Община Угърчин.
– Сумата в размер 2354,56 лв. от продажбата
на поземлен имот – земеделска земя, намиращ
се в землището на с. Драгана, община Угърчин,
област Ловеч, с ЕКАТТЕ 23060, в местността
Оджовото, с площ 14,716 дка, начин на трайно
ползване: нива, десета категория, съставляващ
имот № 125024 по картата на възстановената
собственост на землището на с. Драгана, при
граници и съседи: имот № 125023 – нива на насл.
на Колю Стоянов Петков, имот № 126005 – полски път – землищна граница на Община Угърчин – полски пътища, имот № 000089 – полски
път Община Угърчин – полски пътища.
– Сумата в размер 282,80 лв. от продажбата
на 1/2 ид. част от поземлен имот – нива, с площ
1,616 дка, четвърта категория, намиращ се в
землището на с. Казачево, община Ловеч, област
Ловеч, в местността Слатина, имот № 022044,
при граници и съседи: имот № 022002 – нива на
ОПФ(33), имот № 000029 – път IV клас на община
Ловеч, имот № 022045 – нива на ОПФ (33), имот
№ 000033 – полски път на Община Ловеч.
– Сумата в размер 4195,76 лв. от продажбата
на следните имоти: 1/2 ид. част от поземлен
имот – ливада, с площ 25,438 дка, трета категория,
в местността Топузка кория, имот № 049177 по
плана за земеразделяне, при граници и съседи:
имот № 209006 – залесена територия на Тота
Христова Найденова, имот № 209007 – залесена територия на Петко Димитров Ламбов,
имот № 209008 – залесена територия на Петко
Димитров Ламбов, имот № 209009 – залесена
територия на насл. на Пенко Георгиев Драгански, имот № 209010 – залесена територия, имот
№ 209011 – залесена територия на МЗГ – ДЛ,
имот № 209055 – залесена територия на насл.
на Спаса Николова и Катина Николова, имот
№ 209011 – залесена територия на МЗГ – ДЛ, имот
№ 049193 – ливада, имот № 209034 – залесена
територия на насл. на Стойко Ангелов Стойков,
имот № 209035 – залесена територия на насл. на
Геца Съева Колева, имот № 209056 – залесена
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територия на Панка Тинкова Христова; 1/2 ид.
част от поземлен имот – ливада, с площ 19,621 дка,
трета категория, в местността Топузка курия, имот
№ 049033 по плана за земеразделяне при граници
и съседи: имот № 049192 – ливада на насл. на
Керана Василева Джабарска, имот № 209054 – залесена територия на насл. на Димитър Тодоров
Бояджиев, имот № 209045 – залесена територия,
имот № 209050 – залесена територия на насл. на
Тодор Кочев Стоянов, имот № 209041 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ, имот № 000022 – полски
път на Община Ловеч; 1/2 ид. част от поземлен
имот – ливада, с площ 2,608 дка, трета категория,
в местността Топузка курия, имот № 049028 по
плана за земеразделяне при граници и съседи:
имот № 049027 – ливада на остатъчния поземлен
фонд, имот № 000020 – полски път на Община
Ловеч, имот № 049030 – ливада на Пенка Иванова Цонева, имот № 049029 – ливада на Пенка
Иванова Цонева, имот № 210047 – залесена територия на насл. на Тодор Томчев Маринов, имот
№ 210031 – залесена територия на МЗГ – ДЛ; 1/2
ид. част от поземлен имот – ливада, с площ 4,780
дка, трета категория, в местността Топузка курия,
имот № 049032 по плана за земеразделяне, при
граници и съседи: имот № 049176 – ливада на остатъчния поземлен фонд, имот № 000022 – полски
път на Община Ловеч, имот № 049037 – ливада на
Стефк а Иванова Лалева, имот № 049031 – ливада
на Дена Иванова Иванова, имот № 000020 – полски път на Община Ловеч.
– Сумата в размер 11 500 лв. от продажбата на
поземлен имот с идентификатор № 67060.316.442
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-80 от 5.12.2007 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: с. Славяни, община Ловеч, ул. Климент
Охридски 12, с площ 769 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване – до 10 м, при
граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 67060.316.439, 67060.316.760, 67060.316.443,
67060.316.711, 67060.316.441, заедно с построените
върху имота селскостопанска сграда с идентификатор № 67060.316.442.5, застроена площ 30
кв. м, брой етажи – 1, селскостопанска сграда с
идентификатор № 67060.316.442.4, със застроена
площ 47 кв. м, брой етажи – 2, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 67060.316.442.3,
със застроена площ 28 кв. м, брой етажи – 1,
еднофамилна жилищна сграда с идентификатор
№ 67060.316.442.1, със застроена площ 65 кв. м,
брой етажи – 1, еднофамилна жилищна сграда с
идентификатор № 67060.316.442.2, със застроена
площ 24 кв. м, брой етажи – 1, гараж с идентификатор № 67060.316.442.6, застроена площ 20 кв. м,
брой етажи – 1.
– Сумата в размер 13 424,74 лв. от продажбата
на 1/2 ид. част от апартамент № 37, представляващ
самостоятелен обект в сграда – с кадастрален
№ 43952.514.72.1.37, намиращ се в гр. Ловеч, община Ловеч, ул. Осъмска 1, ет. 10, ап. 37, попадащ в сграда № 43952.514.72.1, в поземлен имот
№ 43952.514.72 със застроена площ 61,43 кв. м, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна,
антре, коридор и мазе, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – № 43952.514.72.1.38,
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под о б ек т а – № 43952 .514.72 .1.33, на д о б екта – № 43952.514.72.1.41, ведно с 2,664 % идеални
части от общите части на сградата и правото
на строеж върху общински поземлен имот кад.
№ 43952.514.72.
– Сумата в размер 35 798,18 лв. от продажбата
на следните имоти: 1/2 ид. част от самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 43952.509.9558.1.2,
намиращ се в гр. Ловеч, ул. Пано Рогозаров
79/8, ет. 2, попадащ в сграда с идентификатор
№ 43952.509.9558.1, в поземлен имот с идентификатор № 43952.509.9558, с предназначение – жилище,
апартамент, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: № 43952.509.9558.2.2, под обекта:
№ 43952.509.9558.1.1, заедно с принадлежащите є
мази и таван и със съответните идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж
върху общински поземлен имот с идентификатор
№ 43952.509.9558, а по нотариален акт за собственост № 194, том III, дело № 1445 от 1992 г.
на нотариус при Ловешкия районен съд, описан
като: източна половина от двуетажна масивна
жилищна сграда-близнак, обособена като самостоятелно жилище, състояща се от две спални,
хол, кухня, бокс, детска стая, коридор и тераси,
заедно с принадлежащите є мази и таван и 1/2
идеална част от правото на строеж върху държавната земя, представляваща парцел XVIII, пл.
№ 9558 в квартал 36 по регулационния план на
гр. Ловеч; 1/2 ид. част от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 43952.509.9558.1.1,
намиращ се в гр. Ловеч, ул. Пано Рогозаров
79/8, ет. 1, попадащ в сграда с идентификатор
№ 43952.509.9558.1, в поземлен имот с идентификатор № 43952.509.9558, с предназначение гараж
в сграда, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: № 43952.509.9558.2.1, над обекта: № 43952.509.9558.1.2, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж върху общинския поземлен
имот с идентификатор № 43952.509.9558.
– Сумата в размер 10 685,57 лв. от продажбата
на следните имоти: 1/2 ид. част от поземлен
имот – друг вид нива, с площ от 1999 кв. м, четвърта категория, в землището на с. Тепава, област
Ловеч, в местността Сървуля, имот № 72254.32.1
по кадастралната карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-27 от 19.07.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, при граници и съседи: 1. друг
ви д нива № 72254.32.2, 2. селскостопанск и,
горски, ведомствен път № 72254.20.18, 3. друг
вид нива № 72254.32.16, 4. селскостопанск и,
горски, ведомствен път № 72254.30.28; 1/2 ид.
част от поземлен имот – друг вид нива, с площ
3401 кв. м, четвърта категория, в землището на
с. Тепава, област Ловеч, в местността Сървуля,
имот № 72254.30.10 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-27 от 19.07.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, при граници и
съседи: 1. друг вид нива № 72254.30.4, 2. селскостопански, горски, ведомствен път № 72254.20.18,
3. друг вид нива № 72254.30.11, 4. друг вид нива
№ 72254.30.3, 5. селскостопански, горски, ведомствен път № 72254.30.28; 1/2 ид. част от поземлен
имот – друг вид нива, с площ 3004 кв. м, пета категория, в землището на с. Тепава, област Ловеч,
в местността Кору дере, имот № 72254.247.16 по
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кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-27 от 19.07.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, при граници и съседи: 1. друг вид нива
№ 72254.247.15, 2. за селскостопански, горски,
ведомствен път № 72254.247.23, 3. друг вид нива
№ 72254.247.17, 4. пасище № 72254.247.22; 1/2 ид.
част от поземлен имот – друг вид нива, с площ
5996 кв. м, четвърта категория, в землището на
с. Тепава, област Ловеч, в местността Абдулов
гьол, имот № 72254.40.4 по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-27 от 19.07.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, при граници
и съседи: 1. друг вид нива № 72254.40.9, 2. друг
вид нива № 72254.40.2, 3. селскостопански, горски, ведомствен път № 72254.40.13, 4. друг вид
нива № 72254.40.10, 5. друг вид нива № 72254.40.5,
6. друг вид нива № 72254.40.11,7. друг вид нива
№ 72254.40.3; 1/2 ид. част от поземлен имот – друг
вид нива, с площ 10 598 кв. м, пета категория,
в землището на с. Тепава, област Ловеч, в
местността Дяковото, имот № 72254.144.29 по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-27 от 19.07.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, при граници и съседи: 1. друг вид нива
№ 72254.144.30, 2. друг вид нива № 72254.144.34,
3. друг вид нива № 72254.144.33, 4. друг вид нива
№ 72254.144.36, 5. друг вид нива № 72254.144.28,
6. селскостопанск и, горск и, ведомствен път
№ 72254.143.17, 7. друг вид нива № 72254.144.32,
8. друг вид нива № 72254.144.35; 1/2 ид. част
от поземлен имот – дру г вид нива, с площ
3999 кв. м, шеста категория, в землището на
с. Тепава, област Ловеч, в местността Пандурка, имот № 72254.276.8 по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-27 от 19.07.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, при граници
и съседи: 1. друг вид дървопроизводителна гора
№ 72254.414.149, 2. друг вид дървопроизводителна
гора № 72254.414.146, 3. селскостопански, горски,
ведомствен път № 72254.275.21, 4. друг вид нива
№ 72254.276.9, 5. друг вид нива № 72254.276.7;
1/2 ид. част от поземлен имот – пасище с площ
8000 кв. м, пета категория, в землището на
с. Брестово, община Ловеч, в местността Лъгът,
съставляваща имот № 06536.21.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г. на изпълнителния директор на АК, при граници и
съседи: имот № 06536.21.52 – селскостопански,
горски, ведомствен път, № 06536.21.3 – пасище,
№ 06536.21.13 – пасище, № 06536.21.15 – пасище,
№ 06536.21.4 – пасище; 1/2 ид. част от поземлен
имот – нива, с площ 14 098 кв. м, пета категория, в землището на с. Брестово, област Ловеч,
в местността Жулково бранище, съставляваща
имот № 06536.37.24 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 22.06.2007 г. на изпълнителния
директор на АК, при граници и съседи: имот
№ 06536.37.23, – н и ва, № 06536.37.40 – н и ва,
№ 0 6536.37.42 – н и ва , № 0 6536.37.41 – н и ва ,
№ 06536.37.25 – нива; 1/2 ид. част от поземлен
имот – ливада, с площ 9400 кв. м, пета категория,
в землището на с. Брестово, област Ловеч, в местността Лъгът, съставляваща имот № 06536.37.28
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г.
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на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи: имот № 06536.37.29 – ливада,
№ 06536.37.35 – нива, № 06536.37.27 – ливада,
№ 06536.37.36 – нива, № 06536.37.50 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 1/2 ид. част
от поземлен имот – нива, с площ 15 200 кв. м,
пета категория, в землището на с. Брестово,
област Ловеч, в местността Равнище, съставляваща имот № 06536.63.5 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г. на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи:
имот № 06536.63.6 – нива, № 06536.63.4 – нива,
№ 06536.64.14 – за селскостопанск и, горск и,
ведомствен път, № 06536.65.46 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 1/2 ид. част
от поземлен имот – овощна градина, с площ
2600 кв. м, четвърта категория, в землището
на с. Брестово, област Ловеч, в местността Няговица, съставляваща имот № 06536.169.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, при граници и
съседи: имот № 06536.168.17 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, № 06536.169.17 – овощн а г р а д и н а , № 0 6 53 6 .169.1 3 – о в о щ н а г р а д и н а , № 0 6 5 3 6 .16 9.11 – о в о щ н а г р а д и н а ,
№ 06536.169.16 – овощна градина; 1/2 ид. част
от поземлен имот – ливада, с площ 2680 кв. м,
пета категория, в землището на с. Брестово,
област Ловеч, в местността Дългата поляна,
съставл яваща имот № 06536.218.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи: имот № 06536.218.5 – ливада,
№ 06536.218.3 – ливада, № 06536.218.6 – гори и
храсти в земеделска земя, № 06536.205.14 – за
селскостопанск и, горск и и ведомствен път;
1/2 ид. част от поземлен имот – нива, с площ
4920 кв. м, пета категория, в землището на
с. Брестово, област Ловеч, в местността Пърти
пожар, съставляваща имот № 06536.225.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, при граници
и съседи: имот № 06536.225.17 – за селскостопански, горски, ведомствен път, № 06536.225.9 – нива,
№ 06536.225.11 – нива, № 06536.225.13 – нива;
1/2 ид. част от поземлен имот – нива, с площ
7400 кв. м, пета категория, в землището на
с. Брестово, област Ловеч, в местността Под рътът,
съставляваща имот № 06536.234.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-32 от 22.06.2007 г. на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи:
имот № 06536.234.1 – нива, № 06536.235.30 – за
с е лс ко с т оп а нс к и , г о р с к и , в едомс т в ен п ът,
№ 0 6536.234.3 – л и ва да , № 0 6536.185.45 – за
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селскостопански, горски, ведомствен път; 1/2
ид. част от поземлен имот – нива, с площ 5026
кв. м, осма категория, в землището на с. Радювене, област Ловеч, в местността Извор, имот
№ 69523.55.51 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-27 от 19.07.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, при граници
и съседи: нива № 69523.55.52, широколистна
гора № 69523.55.200, нива № 69523.55.50, нива
№ 69523.55.49, селскостопански, горски, ведомствен път № 69523.55.85, пасище № 69523.55.84.
– Сумата в размер 13 000 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка и модел
Форд Транзит, с peг. № OB 5028 А М, рама
№ WF0LXXGBVLXP85415, двигател ХР85415, дата
на производство – 20.03.2000 г., дата на придобиване – 2.03.2005 г., дата на продажба – 14.03.2005 г.
– Сумата в размер 7500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка и модел БМВ 320 Д, с peг. № OB
2229 АХ, рама № WBAAL71010CA59320, двигател
204D184429598, дата на производство – 13.11.2000 г.,
дата на придобиване – 18.10.2007 г., дата на продажба – 21.04.2009 г.
– Сумата в размер 11 000 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка и модел АУДИ A3, с peг. № OB
2573 АХ, рама № WAUZZZ8LZXA003339, двигател
AGN133997, дата на производство – 1.01.1999 г.,
дата на придобиване – 28.11.2007 г., дата на продажба – 13.12.2007 г.
– Сумата в размер 7000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка и модел Фолксва г ен В ен т о, с peг. № OB 4 823 А М, ра ма
№ WVWZZZ1HZRW307664, двигател AAZ481212,
дата на п роизводст во – 6.01.1994 г., дата на
придобиване – 11.02.2005 г., дата на продажба – 12.09.2005 г.
– Сумата в размер 15 200 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка и модел БМВ 320 Д, с peг. № OB
6829 ВА, рама № WBAVC31090VC44195, двигател
204D490136188, дата на производство – 16.03.2006 г.,
дата на придобиване – 16.07.2013 г. по договор, на
4.03.2014 г. е регистрирана в КАТ Ловеч, дата на
продажба – 10.03.2014 г.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
на основание § 5 от ПЗР от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество във връзка с чл. 28, ал. 2 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност
(отм.) е определен двумесечен срок, считано
от датата на обнародване в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху описаното
по-горе имущество.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
за 27.10.2014 г. от 10 ч.
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