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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални
устройства
10

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28
и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16
и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110
от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Определеният в този раздел ред за
освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор се прилага и в
случаите, когато акцизните стоки се продават
от лица, регистрирани по чл. 57а от закона.“
§ 2. В чл. 6а, ал. 1 след думите „производители на“ се добавя „крайни“.
§ 3. В чл. 21а, ал. 1 думите „на лицензираните железопътни превозвачи и управителите
на железопътната инфраструктура – за използваната от тях тягова и нетягова електрическа
енергия при осъществяването на тяхната
дейност“ и запетаята след тях се заличават.
§ 4. В глава втора, раздел IV се създава
чл. 25а:
„Чл. 25а. Когато исканията за възстановяване по тази глава се подават на хартиен носител,
информацията, съдържаща се в исканията, се
предоставя и на електронен носител.“
§ 5. В чл. 26к се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 12, ал. 4, т. 1 от
закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат

в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“ се
заменят с „по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от закона“ и запетаята след тях се заличава.
2. В ал. 2, изречение първо след думата
„лицата“ се поставя запетая и се добавя „при
чиято дейност се образуват и които придобиват отпадъци от тютюн, които не попадат в
обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“, а след
думата „подават“ се добавя „предварително“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Уведомлението по ал. 5 се подава по
образец съгласно приложение № 4д. Писменото уведомление може да се подава и по
електронен път.“
§ 6. В чл. 26л се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „т. 2“
се заменят с „т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, предоставящи за унищожаване
отпадъци от тютюн, и лицата, които унищожават отпадъци от тютюн, включително
и лицата по чл. 12, ал. 5 от закона, които
унищожават собствени отпадъци от тютюн
по реда на Закона за управление на отпадъците, подават не по-късно от 3 дни преди
датата на предоставяне или на унищожаване
уведомление за унищожаване на отпадъците
до началника на митницата по местонахождението на обекта по ал. 1 и до началника
на митницата по местонахождение на обекта,
където са образувани или съхранявани отпадъците, по образец съгласно приложение
№ 4е. Уведомлението може да се подава и по
електронен път.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Унищожаването на отпадъците от
тютюн се извършва в присъствието на митнически служители, определени със заповед
на директора на Агенция „Митници“ или
упълномощено от него длъжностно лице. За
извършеното унищожаване митническите
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органи съставят протокол, който се подписва
от представител/и на лицето, в чийто обект
се извършва унищожаването.“
4. В ал. 8 думата „брикетирани“ се заменя
с „брикетирани/пелетирани“.
5. В ал. 11 след думите „употребата им
като“ се добавя „тютюневи изделия или“.
6. Създава се нова ал. 12:
„(12) В случаите по ал. 3, когато отпадъците
от тютюн не могат да се унищожат в рамките на 24 часа от започване на действията по
унищожаването, началникът на митницата по
местонахождение на обекта по ал. 1 организира последващото осъществяване на контрола,
включително с извършване на допълнителни
или периодични проверки от митническите
органи. За съответните действия се съставя
протокол, копие от който се предоставя на
митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са били образувани
или съхранявани отпадъците.“
7. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
§ 7. В глава втора, раздел Vб се създава
чл. 26о:
„Чл. 26о. (1) При промяна в обстоятелствата,
при които е подадено съответното уведомление по този раздел, както и при промяна в
обстоятелствата, свързани с движението на
отпадъците от тютюн, лицата подават ново
уведомление, като предоставят необходимите
документи.
(2) Информацията, която се посочва в
уведомлението по чл. 26з, ал. 1, т. 1 за вида,
марката и регистрационните номера на транспортните средства, може да бъде предоставена
писмено от лицата и след подаване на съответното уведомление, но не по-късно от деня,
в който е започнал превозът на отпадъците
от тютюн.“
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 7 думите „средства за измерване“ се
заменят със „средства за измерване и контрол“;
б) в т. 8 след думата „отчитането“ се добавя
„в реално време“ и след думата „суровини“
се поставя запетая и се добавя „материали“.
2. В ал. 4, т. 6 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване
и контрол“ и след думата „постъпващите“ се
поставя запетая и се добавя „складираните“.
§ 9. В чл. 37а, ал. 9 след думите „отделно
удостоверение за регистрация“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на лицата
по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от закона“.
§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „средства за измерване“ се
заменят със „средства за измерване и контрол“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Демонтирането на наличните средства
за измерване и контрол се извършва в присъствието на митническите органи, а мон-
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тирането на нови средства за измерване – и
в присъствието на органа за метрологичен
надзор.“
§ 11. В чл. 47 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване
и контрол“.
§ 12. В чл. 49 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Писменото уведомление по ал. 6 се
подава не по-късно от 24 часа преди започване на операцията по смесване на енергийни
продукти за получаване на корабни горива
или операцията по изпразване/източване на
съдове и отстраняване на утайки или отпадъци
от дъното на съдовете за енергийни продукти.
(9) Уведомлението по ал. 6 може да се
подава и по електронен път.“
§ 13. В чл. 49а ал. 6 се отменя.
§ 14. В чл. 52а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
§ 15. В чл. 53а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона искането се подава не по-късно от 14 дни преди
датата на унищожаване на акцизните стоки.“
2. В ал. 6 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 7 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 16. В чл. 54 думите „средствата за измерване“ се заменят със „средствата за измерване
и контрол“.
§ 17. В чл. 55а, ал. 5, изречение второ накрая
се добавя „в срок 7 работни дни от датата на
последния ден на данъчния период“.
§ 18. В чл. 58, ал. 1 думата „суров“ се
заличава.
§ 19. В чл. 59, ал. 2, т. 1 накрая се добавя
„или на лицето по чл. 76в от закона“.
§ 20. В чл. 60 се създава ал. 3:
„(3) Когато искането за необходимото
количество бандероли по ал. 1 се подава на
хартиен носител, информацията, съдържаща
се в искането, се предоставя и на електронен
носител.“
§ 21. В чл. 66, ал. 13 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 22. В чл. 66а се правят следните допълнения:
1. В ал. 11 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“.
2. В ал. 12 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“.
§ 23. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 66в:
„Чл. 66в. (1) В случаите, когато освободени
за потребление акцизни стоки, облепени с
бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани
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в друга държава членка, поставените върху
потребителските опаковки бандероли се бракуват след доказване на тяхната автентичност.
(2) Алинея 1 се прилага в случаите на
влизане на нов образец на бандерол или при
несъответствие на акцизните стоки с нормативни изисквания.
(3) Действията, свързани с бракуването на
бандеролите, се извършват само в данъчен
склад и след разрешение на началника на
компетентното митническо учреждение по
местонахождение на данъчния склад.
(4) А втентичност та на бандеролите се
установява от митническите органи преди
въвеждане на акцизните стоки в данъчния
склад в срок до 45 дни от подаване на искането
за издаване на разрешение по ал. 3. Срокът
може да бъде удължен до 15 дни със заповед
на директора на Агенция „Митници“.
(5) Не се установява автентичност на бандероли с нарушена цялост или с липсващи
реквизити и защити.
(6) Акцизните стоки по ал. 1 могат да бъдат
въведени в данъчния склад при условие, че
бандеролите, които ще бъдат бракувани, са
заявени от лицензирания складодържател, в
чийто данъчен склад ще постъпят акцизните
стоки, и същият има сключен писмен договор
с лицето, собственик на акцизните стоки.
(7) В случаите, когато бандеролите не са
заявени от лицензирания складодържател,
в чийто данъчен склад ще бъдат въведени
акцизите стоки, собственикът на акцизните
стоки следва да представи пред митническите органи писмено потвърждение от лицето,
заявило бандеролите, че същите са заявени
от него, за акцизните стоки по ал. 1.
(8) С договора по ал. 6 се регламентира
начинът на предаване и приемане на стоките
по опис, както и останалите взаимоотношения,
произтичащи от сключената между страните
сделка.
(9) Описът за предаване и приемане по
ал. 8 се изготвя задължително и във вид на
електронна таблица, която съдържа най-малко
следната информация:
1. наименование и ЕИК на собственика на
акцизните стоки;
2. наименование и ЕИК:
а) на лицето, въвело акцизните стоки на
територията на страната от друга държава
членка, и/или
б) на лицето, внесло акцизните стоки от
трета страна, и/или
в) на производителя на акцизните стоки
или друг идентификационен номер (за чуждестранните лица);
3. идентификационен номер на данъчния
склад, в който ще бъдат въведени акцизните
стоки;
4. вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или алкохолни напитки);
5. код по КН;
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6. търговско наименование;
7. търговска марка;
8. емисия на бандерола;
9. серия на бандерола;
10. номер на бандерола;
11. регистрирана цена, посочена върху
бандерола (за тютюневите изделия);
12. вместимост на потребителската опаковка;
13. действително алкохолно съдържание
по обем;
14. наименование на лицето, за което ще
бъдат изпратени акцизните стоки;
15. VAT номер или друг идентификационен
номер на лицето по т. 14;
16. държава, за която са предназначени
акцизните стоки.
(10) Лицата по ал. 7 са длъжни да оказват
съдействие при установяване на автентичността на бандеролите, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал
за товаро-разтоварни дейности.
(11) Агенция „Митници“ не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизните
стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените
върху тях бандероли.
(12) В 3-дневен срок от установяване на
автентичността на бандеролите началникът
на митническото учреждение по ал. 3 издава
или мотивирано отказва издаването на разрешение за съхранение на акцизни стоки с
платен акциз в данъчния склад.
(13) Акцизните стоки с установена автентичност на бандеролите се превозват до данъчния
склад в транспортни опаковки, запечатани от
митническите органи по начин, гарантиращ
невъзможния достъп до вътрешността на
опаковката. При запечатването митническите органи отбелязват датата, митническото
у чреж дение, името и длъж ност та си. За
извършените действия се съставя протокол.
Транспортната опаковка се съпровожда или
към нея се прикрепят заверено копие на протокола, както и на описа по ал. 9.
(14) Подлежащите на бракуване бандероли
се отстраняват от потребителските опаковки
на акцизните стоки в присъствието на митнически органи. Отстранените бандероли се
унищожават в данъчния склад чрез нарязване,
раздробяване, изгаряне или по друг подходящ
начин.
(15) За извършените действия по ал. 14
митническите органи съставят протокол,
към който се прилага опис на унищожените
бандероли.
(16) По отношение бракуването на бандероли в данъчния склад се прилагат разпоредбите на чл. 66а, доколкото в този член не е
предвидено друго.
(17) За издаване на разрешението по ал. 12
се прилага редът за издаване на разрешение
по чл. 49а, доколкото в този член не е пред-
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видено друго. Към искането задължително
се прилагат копия на документите по ал. 6,
потвърждението по ал. 7 и описа по ал. 9.
(18) Лицензи рани я т ск ла дод ържател е
длъжен да разграничава както в отчетността,
така и физически, акцизните стоки по ал. 1.
(19) За акцизните стоки, предназначени за
изпращане в друга държава членка, се прилагат разпоредбите на чл. 76а и 76б от закона.
(20) За акцизните стоки, предназначени
за трети страни, се прилагат изискванията
за режим износ по реда на митническото
законодателство, като представянето на стоките за поставяне под режим се извършва
в данъчния склад. Стоките се извеждат от
склада след разрешаване вдигането на стоките
за режим износ.“
§ 24. В чл. 68а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Лицата по чл. 59“ се
заменят с „Лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и данъчните
представители на лица, регистрирани по ДДС
в друга държава членка“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Отчетът за получените бандероли се
предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение, а от
временно регистрираните получатели и лицата
по чл. 76в от закона – в срока на подаване на
акцизната декларация.
(4) В случаите на прекратяване на действието на лиценз за управление на данъчен
склад или регистрация отчетът се подава в
14-дневен срок от датата на съобщаване на
решението за прекратяване.“
§ 25. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 68б:
„Чл. 68б. Когато описите на бандероли по
чл. 66, 66а и отчетите за бандероли по чл. 68а
се подават на хартиен носител, информацията,
съдържаща се в описите, се предоставя и на
електронен носител.“
§ 26. В чл. 72б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 8 от
закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва по сметка на митническото
учреждение, издало ревизионния акт, в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 27. В чл. 74 се създава ал. 5:
„(5) Стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или
оставени на отговорно пазене от митническите или други органи, се вписват отделно
в материалната отчетност.“
§ 28. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2:
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аа) буква „д“ се изменя така:
„д) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой
потребителски опаковки, а за цигарите – и
продажна цена, и дължина на цигарите без
филтъра или без мундщука;“
бб) в буква „з“ преди думата „номер“ се
добавя „вид,“;
б) в т. 3:
аа) буква „д“ се изменя така:
„д) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой
потребителски опаковки, а за цигарите – и
продажна цена, и дължина на цигарите без
филтъра или без мундщука;“
бб) в буква „з“ преди думата „номер“ се
добавя „вид,“.
2. В ал. 3:
а) в т. 10 думите „от смесване по реда на
чл. 65, ал. 5, т. 3“ се заменят с „в случаите
на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“;
б) създават се т. 15 и 16:
„15. 15 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез
запечатване на обекта или част от него или
оставени на отговорно пазене от митническите
или други органи;
16. 16 – стоки, за които е отпаднало основанието за обезпечаване като доказателство
и същите са върнати на лицето.“
§ 29. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 вписват отделно в
отчетността стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона
или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи.“
§ 30. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 18 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и
контрол“.
2. Създават се ал. 25 и 26:
„(25) Върх у регистрирани я електронен
а к ц изен да н ъчен док у мен т се о т печат ва
генерираният от информационната система
на Агенция „Митници“ уникален контролен
номер (УКН) и във вид на баркод във формат
Code 128.
(26) Лицата по чл. 84, ал. 4 от закона
прилагат към акцизната декларация копия
от издадените акцизни данъчни документи.“
§ 31. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. 111 – за стоки, напуснали обекта за
винопроизводство на малък винопроизводител под режим отложено плащане на акциз
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до лицензиран складодържател, регистриран
получател, временно регистриран получател
в друга държава – членка на Европейския
съюз, или до лицензиран складодържател на
територията на страната.“
2. Точка 20 се отменя.
3. Създават се т. 27а и 27б:
„27а. 423 – за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в
случаите на складиране;
27б. 424 – за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в
случаите на движение с е-АД;“.
4. Създава се т. 32а:
„32а. 471 – продажба на природен газ от
лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, от
обект, който представлява газостанция за
компресиран природен газ;“.
5. Създава се т. 45а:
„45а. 62 – за въглища, кокс, електрическа
енергия и природен газ, предназначени за
друга държава членка;“.
6. Създават се т. 49а и 49б:
„49а. 67 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона
чрез изземване;
49б. 68 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона
чрез запечатване на обекта или част от него;“.
7. В т. 53. 76 думите „смесване по реда на
чл. 65, ал. 5, т. 3“ се заменят със „за смесване
на биогорива с горива от нефтен произход
с платен акциз, собственост на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“.
8. В т. 54. 77 думите „по реда на чл. 65, ал. 5,
т. 3“ се заменят с „при смесване на биогорива
с горива от нефтен произход с платен акциз,
собственост на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“.
§ 32. В чл. 89 се създава ал. 5:
„(5) В случаите на прекратяване на действието на удостоверението за освободен от
акциз краен потребител рекапитулативната
декларация се подава в 14-дневен срок от
датата на съобщаването на решението за
прекратяване.“
§ 33. В чл. 102, ал. 1 думата „керосин“ се
заменя с „газьол и керосин с код по КН 2710
19 25 0“.
§ 34. В чл. 106 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на автоматично маркиране
лицензираният складодържател е длъжен да
уведоми митницата по местонахождение на
данъчния склад не по-късно от 3 часа преди
започване на операцията по маркиране. Уведомлението се подава по образец съгласно
приложение № 7о.“
§ 35. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване
и контрол“.
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2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите „за целите на прилагане
на ал. 4“ се заличават, а след думите „воден
транспорт“ се поставя тире и думите „следва
да разполагат“ се заличават.
4. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.
5. Създават се ал. 11 – 16:
„(11) Превозването на маркирани енергийни продукти на територията на страната
се осъществява след определяне на коридор
(маршрут) за движение. Коридорът (маршрутът) се състои от начални точки (местата на
товарене), междинни точки (ако има такива)
и крайни точки (местата на разтоварване).
(12) Глобалната система за позициониране
(GPS) по ал. 2 следва да предава към доставчик на GPS услуги минимум следните данни:
1. местоположение на съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти;
2. дата, час, минута и посока на движение
на транспортното средство;
3. състояние на транспортното средство
(движение или престой);
4. информация за определения коридор
(маршрут) за движение на транспортното
средство;
5. състояние на входовете и изходите на
съдовете за транспортиране на маркирани
енергийни продукти, на които са монтирани
датчици за контрол (отворен или затворен);
6. място на товарене и разтоварване чрез
алармиране;
7. количество на разтоварените маркирани
енергийни продукти (за сухопътен транспорт,
в т.ч. жп);
8. количество на натоварените и разтоварените маркирани енергийни продукти (за
воден транспорт);
9. индикация с данни за нарушена връзка
„датчик за контрол – контролер“ и/или „средство за измерване и контрол – контролер“.
(13) Доставчикът на GPS услуги е длъжен
да предоставя на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение и данните по ал. 12 независимо от
продуктите, които се превозват със съдовете
за транспортиране на маркирани енергийни
продукти. При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват
незабавно на телефони или електронни адреси
за контакт, предоставени от началника на
съответната митница.
(14) Лицата, собственици или ползватели на
транспортните средства по ал. 1 и съдовете за
транспортиране по ал. 6, както и доставчиците
на GPS услуги по ал. 13, носят отговорност
за достоверността на информацията, която
се предоставя по електронен път на митническите органи.
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(15) Форматът на протокола за предаване
на данните по ал. 12 и техническите изисквания към системата за GPS наблюдение
на транспортните средства се определят със
заповед на директора на Агенция „Митници“.
(16) Данните по ал. 12, както и всички
регистрирани от системата за GPS наблюдение събития (излизане извън предварително
определения коридор; загуба на връзка с GPS;
постъпване на сигнал от датчик за контрол;
спиране на транспортното средство за период,
по-голям от 3 минути; данните от тоталайзера
на средството за измерване и контрол; отпадане на връзката между контролера, монтиран на транспортното средство и датчик или
средство за измерване и контрол; включване/
изключване на GPS и други) се съхраняват за
срок не по-малък от 6 месеца. Информацията
следва да е достъпна за митническите органи
във всеки един момент.“
§ 36. В глава шеста, раздел II се създава
чл. 108в:
„Чл. 108в. (1) За издаване на сертификат
по чл. 93, ал. 8 от закона се подава писмено
искане по образец съгласно приложение № 24
до началника на митницата по седалище на
лицето, което е собственик или ползвател на
съдовете за транспортиране на маркирани
енергийни продукти. Искането може да се
подава и по електронен път.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага заверено копие на договор с доставчик на GPS
услуги, сключен за монтиране на глобална
система за позициониране (GPS) и ползване
на услуга „GPS наблюдение на транспортни
средства“.
(3) В договора по ал. 2 се включва изрична
клауза за отговорността по чл. 108а, ал. 14.
Договорът следва да съдържа и изискванията
по чл. 108а, ал. 15 и 16.
(4) Глобалната система за позициониране
(GPS) се инсталира на транспортните средства по начин, гарантиращ изпълнение на
изискванията по чл. 108а, ал. 3 и 12. С цел
предотвратяване на неправомерни действия
GPS/GSM устройството се обезпечава чрез
поставяне на пломби от митническите органи.
(5) Митническите органи извършват проверка за изпълнение на изискванията към
средствата за измерване и контрол по чл. 108а,
ал. 6 и работоспособността на глобалната
система за позициониране (GPS) по ал. 4. За
удостоверяване на съответствието се провеждат тестове в реално време.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 митническите
органи съставят протокол за установеното
съответствие или несъответствие с изискванията по чл. 108а. Към протокола се прилага
и заверен от митническите органи снимков
материал на монтираните датчици и средства
за измерване и контрол.
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(7) В случаите на изпълнение на изискванията и успешно преминали тестове по ал. 5
в 14-дневен срок от съставяне на протокола
по ал. 6 началникът на митницата издава за
всеки отделен съд сертификат за одобрен съд
за транспортиране на маркирани енергийни
продукти по образец съгласно приложение
№ 25. Сертификатът се издава в два екземпляра
и е валиден на територията на цялата страна.
(8) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти
се връчва срещу подпис на представител
или пълномощник на лицето по ал. 1 след
удостоверяване на правото за извършване на
превоз на опасни товари. Заверено копие от
сертификата се съхранява в транспортното
средство по ал. 4 и се представя на митническите органи при проверка.
(9) При промяна в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането за издаване
на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, лицата
по ал. 1 са длъжни да уведомят митническите
органи в 14-дневен срок от настъпването им,
като предоставят необходимите документи и
информация.
(10) Валидността на сертификата за одобрен
съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се прекратява по искане на
лицето по ал. 1 или по инициатива на митническите органи, в случай че са нарушени
разпоредбите на чл. 93, ал. 6 и 7 от закона
или съдът за транспортиране е послужил за
извършване на друго нарушение, установено
от митническите органи, при условие че административнонаказателните производства
не са прекратени със споразумение.
(11) За прекратяване на валидността на
сертификата за одобрен съд за транспортиране
на маркирани енергийни продукти лицето по
ал. 8 е длъжно да представи своя екземпляр
в компетентното митническо учреждение.
Екземплярите на сертификата се унищожават
от митническите органи в негово присъствие,
за което се съставя протокол.
(12) При липса, увреждане или унищожаване на сертификата за одобрен съд за
транспортиране на маркирани енергийни
продукти лицата по ал. 1 уведомяват незабавно компетентното митническо учреждение
за причините и обстоятелствата, довели до
настъпване на съответното събитие. Митническите органи могат да изискват и допълнителна информация.
(13) Липсващите, увредените и унищожените сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти
се считат за невалидни и се прекратяват по
реда на ал. 11. За липсата, увреждането или
унищожаването на сертификата компетентното митническо учреждение се уведомява
незабавно.
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(14) Агенция „Митници“ поддържа електронен регистър за издадените и прекратените
сертификати за одобрен съд за транспортиране
на маркирани енергийни продукти, съдържащ
минимум следните данни:
1. номер на сертификат;
2. дата на издаване на сертификата;
3. митническо учреждение, издало сертификата;
4. наименование на лицето;
5. единен идентификационен код на лицето;
6. идентификационни данни на транспортното средство и съда за транспортиране;
7. номер и дата на протоколите по ал. 6;
8. данни за обстоятелствата по ал. 12 и 13;
9. дата на прекратяване на сертификата.
(15) Информацията по ал. 14, т. 1, 2, 3, 4,
6 и 9 се публикува на официалната интернет
страница на Агенция „Митници“ по ред,
начин и формат, определени със заповед на
директора на Агенция „Митници“.
(16) Лицата, получили сертификат за одоб
рен съд за транспортиране на маркирани
енергийни продукти, използват техническите
средства по чл. 108а, ал. 2 и 6 по предназначение в работния им обхват, като осигуряват
тяхната техническа изправност, правилна употреба и предаването на данни към доставчика
на GPS услуги.
(17) При технически проблеми или инциденти, настъпили в момент на товарене, транспортиране или разтоварване на маркирани
енергийни продукти, компетентното митническо учреждение се уведомява незабавно на
телефони или електронни адреси за контакт,
предоставени от началника на митницата.
(18) Поставените митнически пломби се
премахват от митническите органи в 3-дневен срок от прекратяване на валидността на
сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти. За
предприетите действия се съставя протокол.“
§ 37. В глава шеста, раздел II се създава
чл. 108г:
„Чл. 108г. (1) Началникът на компетентната митница може да издаде сертификат за
одобрен съд за транспортиране на маркирани
енергийни продукти за транспортно средство,
на което вече е инсталирана глобална система
за позициониране (GPS), при условията и по
реда на чл. 108а и чл. 108в, ал. 1 – 8.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на
чл. 108в, ал. 13.“
§ 38. В глава шеста, раздел II се създава
чл. 108д:
„Чл. 108д. (1) Писменото уведомление по
чл. 94а, ал. 4 от закона следва да съдържа
най-малко следната информация:
1. име/наименование и единен граждански номер/единен идентификационен код по
БУЛСТАТ на лицето;
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2. причините, наложили промяната на
мястото за съхранение или използване на маркираните енергийни продукти за отопление;
3. дата на настъпване на непреодолимата
сила;
4. номер и дата на документа за удостоверяване на предназначението по чл. 80а;
5. точно местонахождение и количество на
енергийните продукти в момента на подаване
на уведомлението;
6. идентификационни данни на транспортното средство, в случай че енергийните
продукти са преместени на място, различно
от посоченото в документа за удостоверяване
на предназначението по чл. 80а;
7. друга информация по преценка на лицето.
(2) Уведомление по ал. 1 се подава и в случаите на непреодолима сила, с настъпването
на която съхранението или използването на
маркираните енергийни продукти за отопление води до опасност за живота и здравето
на хората или за околната среда.
(3) Уведомление по ал. 2 се подава само
след писмено разпореждане или предписание
на компетентен орган, от което се прилага
заверено копие.
(4) За установяване на обстоятелствата по
ал. 1 и 2 митническите органи могат да извършват проверки или да предприемат други
действия, необходими за осъществяване на
контрола. За извършените проверки и установените факти и обстоятелства се съставя
протокол.
(5) При подаване на уведомленията по
ал. 1 и 2 или на по-късен етап митническите
органи могат да отправят писмени препоръки
по отношение държането или използването
на маркираните енергийни продукти за отоп
ление.
(6) Копие от протоколите по ал. 4 се изпраща в Централното митническо управление
на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от
тяхното съставяне.“
§ 39. В чл. 114, ал. 1, т. 12 думите „и 9“
се заличават.
§ 40. В глава шеста в заглавието на раздел
VI накрая се добавя „и на електронен носител“.
§ 41. В чл. 121а, ал. 2 след думите „електронен път“ се добавя „или на електронен
носител“.
§ 42. В приложение № 1б към чл. 8, ал. 1,
в колона 21 д у мите „Разходна норма на
вложения чист алкохол в единица изделие в
мерни единици по данните от фактурата за
придобиване или ЕАД за внос“ се заменят
с „Количество на действително вложения
чист алкохол в единица изделие, посочено в
мерните единици по данните от фактурата за
придобиване или ЕАД за внос“.
§ 43. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 4,
в колона 22 д у мите „Разходна норма на
вложения чист алкохол в отделна дейност в
мерни единици по данните от фактурата за
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придобиване или ЕАД за внос“ се заменят с
„Количество на действително вложения чист
алкохол в отделна дейност в мерни единици
по данните от фактурата за придобиване или
ЕАД за внос“.
§ 44. В приложение № 4в към чл. 26з,
ал. 2 в полето „Към уведомлението прилагам“ в текста след думата „предназначението“ се добавя „справка за вида, марката и
регистрационните номера на транспортните
средства, с които ще се превозват отпадъците
от тютюн“.
§ 45. В приложение № 4д към чл. 26к, ал. 2:
1. В наименованието думите „по чл. 12,
ал. 4, т. 1 от закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които
не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от
Закона за акцизите и данъчните складове“ се
заменят с „по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона
за акцизите и данъчните складове“.
2. В полето „Към уведомлението прилагам“
след думата „предназначението“ се добавя
„справка за вида, марката и регистрационните
номера на транспортните средства, с които
ще се превозват отпадъците от тютюн“.
§ 46. В приложение № 4е към чл. 26л, ал. 2
се създава нова т. 5:
„5. Вид, марка и регистрационни номера
на транспортните средства, с които ще се
превозват отпадъците от тютюн.“
§ 47. В приложение № 7о към чл. 49, ал. 6:
1. Думите „по чл. 65, ал. 5, т. 2 и 3“ се
заменят с „по чл. 65, ал. 5, т. 2“.
2. Думите „(в случаите по чл. 65, ал. 5,
т. 3)“ се заменят с „(в случаите на смесване
на биогорива с горива от нефтен произход
с платен акциз, собственост на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията
от възобновяеми източници до пълното им
изчерпване)“.
§ 48. В приложение № 7с към чл. 53а, ал. 1
и чл. 53б думите „чл. 21, ал. 1, т. 1“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 1“.
§ 49. В приложение № 12в към чл. 68а,
ал. 1 в „Указания за попълване“ се създава
ново изречение:
„Бандероли, които са били облепени върху
взети като проби акцизни стоки, при осъществен контрол от митническите органи се
отчитат в раздел 7 „Унищожени бандероли,
облепени върху акцизни стоки“.“
§ 50. В приложение № 14 към чл. 80, ал. 1
в колона 14 думите „брой къса в опаковка“
се заменят с „вместимост на потребителската
опаковка“, добавя се нова колона 14а с наименование „брой потребителски опаковки“ и
в Обяснителни бележки (гръб на приложение
14) се създават т. 2.4а и 2.14:
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„2.4а. Колона № 5 „Действително количество“ – за стоките, попадащи в код на АП
Е001, задължително се попълва количеството
и в килограми, за стоките, попадащи в код
на АП Е009, при избор на кодове 47 и 48 от
номенклатура CL200 задължително се попълва
втора мерна единица кубичен метър (M3), а
при избор на код 471 от номенклатура CL200
задължително се попълва втора мерна единица килограм (кг).
2.14. Баркодът по чл. 80, ал. 25 се отпечатва вдясно от УКН, центрирано и подравнено отгоре, с размери при е-АДД – 90 мм х
9 мм, а при кредитно/дебитно известие –
40 мм х 4 мм.“
§ 51. В приложение № 14а към чл. 80а, ал. 1
в полета № 3 и 5 се добавя „№ на сертификата
за одобрен съд“.
§ 52. В приложение № 15 към чл. 82, ал. 1,
т. 1 се добавя колона 6.7а с наименование
„брой потребителски опаковки“ и колона 6.7б
с наименование „вместимост на потребителската опаковка“.
§ 53. В приложение № 16 към чл. 82, ал. 1,
т. 2 се добавя колона 6.7а с наименование
„брой потребителски опаковки“.
§ 54. В приложение № 17 към чл. 82, ал. 1,
т. 3 се добавя колона 6.8а с наименование
„брой потребителски опаковки“ и колона 6.8б
с наименование „вместимост на потребителската опаковка“.
§ 55. В приложение № 17в към чл. 98, ал. 2:
1. Думите „чл. 98, ал. 1 и чл. 100а, ал. 3“
се заменят с „чл. 98, ал. 1/чл. 100а, ал. 3“.
2. Създават се т. 5 – 9:
„5. удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, доказващ правото да
се произвежда продуктът, предмет на искането,
когато това се изисква от нормативен акт;
6. разрешение за въвеж дане в редовна
експлоатация на обекта или друг документ,
удостоверяващ предназначението му, издаден
от съответния компетентен орган;
7. документи за технологичното оборудване
и производствения капацитет;
8. техническа спецификация на продукта,
за който се иска съгласуване на специален
метод за денатуриране;
9. сертификати, оценки за безопасност и
други документи съгласно националното и
общностното законодателство, изискуеми за
производството на продукта.“
3. Създават се забележки:
„Забележки: 1. Подчертава се правното
основание, на което се подава искането.
2. Информацията по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
се попълва, когато искането е подадено от
производителя на крайните продукти.“
§ 56. В приложение № 19а към чл. 114,
ал. 1 в т. 9 думите „чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9“ се
заменят с „чл. 90а, ал. 2, т. 8“.
§ 57. Създава се приложение № 24 към
чл. 108в, ал. 1:
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Вх. № ..............
Дата ………….. г.

ДЪРЖАВЕН

„Приложение № 24
към чл. 108в, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИК А НА
МИТНИЦА .............

И С К А Н Е
за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти
от ....................................................................... ,
Представляван/о от ..............................................
................................................................................. ,
ЕГН/ЛНЧ ...................................................................,
ЕИК ............................................................................,
Седалище и адрес на управление:
Държава ......................... Област ..........................
Община …….............. Населено място .................
Пощенски код ………... Улица ........ Номер ..........
Телефон ........................... Мобилен .......................
Факс ........................................................................
Е-mail ............................ Уеб адрес .......................
Адрес за кореспонденция:
Държава………......... Област ....................................
Община ................. Населено място ...................
Пощенски код ............... Улица .......... Номер ....
Телефон ........................... Мобилен .......................
Факс ........................................................................
Е-mail .............................. Уеб адрес .....................
Лице за контакти: .................................................
Телефон ........................... Мобилен .......................
Факс ........................................................................
Е-mail ................................ Уеб адрес ...................
На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове моля да ми бъде
издаден сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти със:
1. Моторно превозно средство (автоцистерна или влекач) с регистрационен номер (ДКН)
……………………………… и/или ремарке/полуремарке
цистерна с регистрационен номер (идентификационен номер) ........................................................
2. Контейнер-цистерна за превоз на опасни
товари с идентификационен/инвентарен номер
..................................................................................
3. Железопътен вагон-цистерна за превоз на
опасни товари с идентификационен номер ......
4. Водоплавателен съд с идентификационен
номер ……….. и наименование .............................
Общата вместимост на съда за транспортиране
на маркирани енергийни продукти е .....…… литра
(попълва се съобразно техническата спецификация
на производителя).
Към искането прилагам следните документи:
1. Заверено копие на договор с доставчик на
GPS услуги.
2. Заверено копие на документ, удостоверяващ правото за извършване на превоз на опасни
товари.
3. Заверено копие на документ, удостоверяващ
правото на собственост или ползване на транспортното средство и/или съда за транспортиране
на маркирани енергийни продукти.
..................................................................................
(име, подпис, печат)
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Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
на информация, и се обработват само във връзка
с осъществяването на установените със закон
функции на Агенция „Митници“.“

§ 58. Създава се приложение № 25 към
чл. 108в, ал. 7:
„Приложение № 25
към чл. 108в, ал. 7
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
МИТНИЦА …………………….
СЕРТИФИК АТ
за одобрен съд за транспортиране на маркирани
енергийни продукти
№……………../………….. г.
Въз основа на подадено искане рег. № ........
от .................... (дата) и на основание чл. 93, ал. 8
от Закона за акцизите и данъчните складове
издавам сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти на:
..................................................................................
(наименование на собственика или ползвателя на съда
за транспортиране на маркирани енергийни продукти)
ЕИК: .......................................................................
Представляван/о от ....................................................
Седалище и адрес на управление .......................
Държава........................ Област .............................
Община .................... Населено място ................
Пощенски код ............ Улица ............... Номер ..........,
в удостоверение на това, че лицето има право
да превозва маркирани енергийни продукти на
територията на страната със:
1. Вид на транспортното средство ................
2. Идентификационен номер на транспортното
средство (попълва се за автоцистерна, влекач
или плавателен съд) .............................................
3. Наименование на плавателния съд ..........
..................................................................................
4. И ден т ифи к а ц ионен номер на с ъда за
транспортиране на маркирани енергийни продукти (попълва се за ремарке или полуремарке
цистерна) ................................................................
5. Идентификационен/инвентарен номер на
контейнера-цистерна ............................................
6. Идентификационен номер на железопътния
вагон-цистерна .......................................................
7. Обща вместимост на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти ..........
8. Монтирани средства за измерване и контрол
по чл. 108а, ал. 6 ППЗАДС (вид, идентификационен номер, документи за одобряване на типа
или оцененото съответствие със съществените
технически изисквания, място на монтиране)
..................................................................................
..................................................................................
9. Описание на входовете и изходите на съда
за транспортиране на маркирани енергийни
продукти, на които са монтирани датчиците за
контрол по чл. 108а, ал. 2, т. 2 ППЗАДС
..................................................................................
..................................................................................
Дата:
Началник на митница:
Дата на връчване:“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 59. Навсякъде в правилника д у мите
„Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата за
измерване на акцизни стоки“ се заменят с
„Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата за
измерване и контрол на акцизни стоки“.
§ 60. Лицата подават уведомление по реда
на чл. 52а в случаите на смесване на биогорива
с горива от нефтен произход с платен акциз,
собственост на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми
източници до пълното им изчерпване. Към
уведомлението се прилага копие от договор
за удостоверяване на продажбите на горива
от Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ и копие от документ,
удостоверяващ начисляването и заплащането
на акциза.
§ 61. Издадените до влизане в сила на
този правилник сертификати за одобрен съд
за транспортиране на маркирани енергийни
продукти се преиздават служебно от митническите органи в срок до 1 септември 2015 г.
Собствениците и ползвателите на одобрени
съдове за транспортиране на маркирани енергийни продукти сключват анекси или нови
договори по чл. 108в, ал. 2 в тримесечен срок
от влизане в сила на правилника, като заверено
копие от тях се предоставя на компетентното
митническо учреждение.
§ 62. До 1 септември 2015 г. уведомлението по чл. 49, ал. 6 може да се подава на
електронни адреси, публикувани на интернет
страницата на Агенция „Митници“.
§ 63. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 4, § 12 относно чл. 49, ал. 9,
§ 20 и § 25, които влизат в сила от 1 септември 2015 г.
Министър:
Владислав Горанов
4361

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и
54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм.
с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп.,
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създават ал. 12 – 14:
„(12) Лице, което извършва зареж дане
на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за
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собствени нужди от стационарни подземни
резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари
с вместимост над 1000 литра, е длъжно да
регистрира и отчита зареждането по реда на
ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни
горива на съоръжения и/или инсталации за
производство и/или отопление.
(13) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по
чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от
съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра
включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва
да превишава 2000 литра.
(14) Лицата, които извършват зареждане
на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за
собствени нужди от подвижни резервоари
(мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/
или отопление, както и в случаите по ал. 13,
подават данни за полу чените количества
горива като получатели по доставка по реда
на чл. 59а, ал. 3.“
§ 2. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 15:
„15. номер и дата на фактура при плащане
по доставка с непрекъснато изпълнение, за
която има издадена фактура.“
§ 3. В чл. 59а, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 7,
8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 ЗДДС“ се заменят с
„чл. 118, ал. 7, 9 и 10 ЗДДС“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат
дейността си в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок до 31 август 2015 г.
§ 5. В срок до две години след изтичане
на срока по § 4:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни
таблици на резервоарите от неакредитирани
лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за
измерване;
3. проверката на електронните автоматични
нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.
§ 6. Нивомерните измервателни системи
подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.
§ 7. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от
одобрен тип нивомерни измервателни системи
се извършва само в монтирано положение на
функциониращ резервоар.
§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен
срок от деня на обнародване на наредбата в
„Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
4374
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-86
от 19 юни 2015 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на реверсивен пренос на газ чрез разширяване
на транзитен газопровод за Турция в участъка
компресорна станция „Лозенец“ – очистно съоръжение „Недялско“, заявление и писма с вх.
№ АУ 14-5 от 21.04.2015 г. и от 8.06.2015 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, чрез пълномощника
Тихомир Трифонов с пълномощно № БТГ-92-01114 от 6.10.2014 г., на основание § 52, ал. 2 и 4
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ) (ДВ,
бр. 98 от 2014 г.), § 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и 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 и чл. 128, ал. 2, 5,
6 и 12 ЗУТ (в ред. преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), Решение № 615 от 14.07.2009 г.
на Министерския съвет, с което газопроводът е
обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби
на ЗУТ, Заповед № РД-02-14-462 от 15.05.2013 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването
на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за строеж, представляващ
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии, „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в
участъка компресорна станция „Лозенец“ – очистно съоръжение „Недялско“, през землищата на с.
Лозенец, гр. Стралджа, с. Атолово, с. Маленово,
с. Палаузово и с. Недялско, община Стралджа,
област Ямбол, разгласена по реда на чл. 124б
ЗУТ, Решение no ОВОС № 5-5/2014 г. на министъра на околната среда и водите, писмо изх.
№ 26-00-3214 от 19.11.2014 г. от Министерството
на околната среда и водите за проведени процедури по разгласяване на решението по ОВОС и
за непостъпили възражения, писмо с изх. № ЕО-6
от 27.02.2015 г. от МОСВ, Здравно заключение
изх. № 03-08-2376 от 28.10.2014 г. на Регионалната здравна инспекция – гр. Ямбол, Решение
№ КЗЗ-21 от 12.12.2014 г., т. 25, за утвърждаване
на трасе и площадки за проектиране на обекти
в земеделски земи, писмо с изх. № Е-26-Б-138 от
16.03.2015 г. на Министерството на енергетиката,
становище изх. № 33-НН-672 от 27.02.2015 г. на
Министерството на културата, писма № ЖИ7153 от 24.02.2015 г. от ДП „НКЖИ“, № 356 от
12.02.2015 г. от Железопътна секция Пловдив,
№ 274 от 10.02.2015 г. от Поделение „Сигнализация и телекомуникация“ – Пловдив, № 331 от
9.02.2015 г. от Регионално поделение „Енерго-

секция“ – Пловдив, съгласувателно писмо с изх.
№ 53-00-11751 от 13.10.2014 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3040/2
от 25.05.2015 г. от „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, писмо с рег. № 326000-1953 от
24.02.2015 г. от ОД на МВР – гр. Ямбол, писмо с
изх. № 487 от 17.02.2015 г. от „ВиК“ – ЕООД, Ямбол, протокол № 15 от 5.03.2015 г. за съгласуване на
ПУП – ПП от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, писмо с изх. № 448 от 17.02.2015 г. от
„Лукойл – България“ – ЕООД, писмо с № 95-9-81
от 27.02.2015 г. от „БТК“ – ЕАД, съгласувателно
писмо от 13.03.2015 г. от „Топаз Мел“ – ООД, и
,,СИС Индустрийс“ – ООД, писмо с № 24-22-140
от 17.02.2015 г. от „Булгартел“ – ЕАД, извършено
съобщаване за изработения парцеларен план на
заинтересуваните лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 13 от 17.02.2015 г., удостоверение с изх. № ВхК-603 от 30.03.2015 г. за липса
на възражения от Община Стралджа, утвърден
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика № УТНЕ-01-02-07 от 19.05.2015 г. и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект, представляващ елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, „Разширяване
на транзитен газопровод за Турция в участъка
компресорна станции „Лозенец“ – очистно съоръжение „Недялско“, през землищата на с. Лозенец,
гр. Стралджа, с. Атолово, с. Маленово, с. Палаузово и с. Недялско, община Стралджа, област
Ямбол, съгласно приетата и одобрена текстова
и графична част, неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване прел Административния съд – Ямбол, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4275

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 469-ИП
от 12 юни 2015 г.
Като взе предвид, че в съдържащите се данни в представеното заявление и приложенията
към него по ЗПФИ и Наредба № 11 от 2003 г. за
лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна
система за търговия, за извършване на дейност
като инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество и дружество
със специална инвестиционна цел са спазени
изискванията за издаване на искания лиценз, на
основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15,
ал. 1, т. 1 ЗКФН, чл. 13, ал. 1 ЗПФИ Комисията
за финансов надзор реши:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Издава лиценз на „Файнекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Александър Стамболийски 235, ет. 1, ап. 1, за извършване на дейност като инвестиционен посредник
в рамките на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство, както следва:
инвестиционните услуги и дейности по чл. 5,
ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва:
– приемане и предаване на нареждания във
връзка с един или повече финансови инструмента,
включително посредничество за сключване на
сделки с финансови инструменти;
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиенти;
– управление на портфейл;
– предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
– предлагане за първоначална продажба на
финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка,
допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5
ЗПФИ, както следва:
– съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти,
включително попечителска дейност (държане на
финансови инструменти и на пари на клиенти
в депозитарна институция) и свързаните с нея
услуги като управление на постъпилите парични
средства/предоставените обезпечения;
– предоставяне на заеми за извършване на
сделки с един или повече финансови инструмента, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба;
– консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и
свързани с това въпроси, както и консултации
и услуги, свързани със сливания и покупка на
предприятия;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са
свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
– инвестиционни изследвания и финансови
анализи или други форми на общи препоръки,
свързани със сделки с финансови инструменти.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
За председател:
А. Джалъзов
4216

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 59.5
от 18 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17, 18 и 23 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 24, чл. 25, т. 1 и 3 ЗАТУРБ и чл. 69
ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
1. Създава се ново селищно образувание с
местно значение с наименование „Черноморска
панорама“ (Ювез), попадащо в кадастрален район
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600, кадастрални единици с № 000106 и № 000109
по КВС на землище с. Кичево, код по ЕКАТТЕ
37099, община Аксаково, област Варна, с територия и граници, одобрени със Заповед № РД-107706-370 от 21.12.2010 г. на областния управител
на област с административен център Варна, и
видни в скици – съответно за ПИ № 000106 скица
№ КО3867 от 14.05.2015 г. и за ПИ № 000109 скица
№ КО3868 от 14.05.2015 г., придружени с партиди
на имотите с регистър на координатите на всички
чупки на границите, които са неразделна част
от това решение.
2. Проводите и съоръженията на техническата
инфраструктура се изграждат за сметка на собствениците при условия и по ред, определени с
наредба на общинския съвет.
Председател:
Св. Добрева
4213

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2214-11
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-15011466ВН от
7.05.2015 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен п лан (ПП) за ст роеж:
„Кабелни линии 20 kV от подстанция Максуда от
съществуващ стоманено-решетъчен стълб, извод
„Летец“, до главна разпределителна подстанция“
в ПИ № 10135.4039.67 и ПИ № 10135.4034.56,
м. Голям пясък, землище Владиславово, община Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ч рез Общ и на Варна до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
И. Луков
4192
РЕШЕНИЕ № 2215-11
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
по предложение на кмета на община Варна с
изх. № РД-15011468ВН от 7.05.2015 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
от О.Т. 437 до О.Т. 461 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
И. Луков
4193
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 2330
от 15 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 150, ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация (ПР) частично за
УПИ XVIII – за комплексно жилищно строителство (ПИ с ид. 36498.504.2537 по КККР) в кв. 130
и улица с о.т. 414-415-415а (ПИ с ид. 36498.504.9552
по КККР) по регулационния план на гр. Карлово, община Карлово, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект:
„Реконструкция на кръстовище на ул. Бяла река
и ул. Теофан Райнов по плана на гр. Карлово,
област Пловдив“.
В част план за регулация се предвижда от
УПИ XVIII – за комплексно жилищно строителство в кв. 130, да се обособи улица с о.т. 415 и
о.т. 425а като продължение на ул. Бяла река и два
нови поземлени имота УПИ XVIII-504.2537 – за
комплексно жилищно строителство (ПИ с ид.
36498.504.2537 по КККР) в кв. 130 по регулационния
план на гр. Карлово, и УПИ XVII – озеленяване
в кв. 129 по РП на гр. Карлово, съобразно нанесените линии, щрихи и надписи с кафяв цвят
в графичната част на проекта, при спазване на
техническите и устройствените норми.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6,
ал. 2 ЗОС обявява частта от УПИ XVIII – за
комплексно жилищно строителство (частна общинска собственост), отредена за улица с о.т. 415
и о.т. 425а с площ 360 кв. м (продължение на ул.
Бяла река), и УПИ XVII – озеленяване с площ
630 кв. м в кв. 129 по РП на гр. Карлово в публична общинска собственост след влизане в сила
на решението за одобряване на проекта.
Председател:
Ст. Карагенски
4232

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-163
от 15 юни 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, Протокол от 6.09.2014 г. на комисията
по чл. 28б ППЗСПЗЗ и Констативен протокол от
8.05.2015 г. на Община Кюстендил одобрявам:
П ла н на ново о бра з у ва н и и мо т и по § 4
ПЗРЗСПЗЗ за местност Богов дол, масив 50, в
землището на с. Лозно, община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на Кюстендилска област
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4240
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ЗАПОВЕД № ДС-20-164
от 15 юни 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, Протокол от 17.11.2014 г. на
комисията по чл. 28б, ППЗСПЗЗ и Констативен
протокол от 8.05.2015 г. на Община Кюстендил
одобрявам:
П л а н н а нов о о бра з у в а н и и мо т и по § 4
ПЗРЗСПЗЗ за и мо т и с и ден т ифи к ат ори
№ 41112.218.101, № 41112.218.102, № 41112.218.103,
№ 41112.218.104 и № 41112.218.105 в местност Механите в землището на гр. Кюстендил, община
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на Кюстендилска област
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4241
ЗАПОВЕД № ДС-20-165
от 15 юни 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, Протокол от 10.03.2015 г. на комисията
по чл. 28б ППЗСПЗЗ и Констативен протокол от
19.05.2015 г. на Община Кюстендил одобрявам:
П л а н н а нов о о бра з у в а н и и мо т и по § 4
ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор № 23282.402.1,
мест ност Слат нишк и дол, попа дащ в имот
№ 240044 от КВС на с. Драговищица, община
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на Кюстендилска област
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4242

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 43
от 25 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перущица, реши:
Одобрява проект за П У П – парцеларен п лан за елемен т и те на тех ни ческата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по съществуващ полски път
с кадастрален № 446 по КВС на гр. Перущица,
за осигуряване захранване с водопровод и канализация на УПИ VII-36,38 от кв. 6 по ЗРП
на Стопански двор № 1, гр. Перущица, община
Перущица, с дължина на трасето L= 92 м.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
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пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на Общинския съвет – гр. Перущица (чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 25,
т. 6 ЗМСМА).
Председател:
И. Муров
4214

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1159
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за „трасе на присъединителен кабел 20 kV“ до имот
№ 076006, м. Ормана, землище на с. Кулата,
община Петрич, с трасе и сервитути към него,
предвидени да преминат в поземлени имоти по
КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: през имот
общинска собственост № 000116 – полски път,
землище с. Кулата, община Петрич.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за „трасе на напорен тръбопровод“ до имот № 076006,
м. Ормана, землище на с. Кулата, община Пет
рич, с трасе и сервитути към него, предвидени
да преминат в поземлени имоти по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
описано в приложения списък, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: през имоти общинска
собственост № 000116 – полски път, 000251 – гора,
0 0 0254 – пасище, мера, 0 0 0257 – напоителен
канал, 000368 – пасище, мера, 093018 – пасище,
мера, и 093019 – мера, землище на с. Кулата,
община Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
4233

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № РД-09-740
от 17 юни 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 и 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 198, взето с протокол № 6 от 4.06.2015 г.
на Общинския съвет „Марица“, нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
„Бисер“, с. Труд, в Обединено детско заведение
„Бисер“ с официален адрес: с. Труд, област Пловдив, община „Марица“, ул. Никола Петков 17,
считано от 1.09.2015 г.
2. Разкривам в ОДЗ „Бисер“ две яслени групи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години
считано от 1.09.2015 г.
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3. Персоналът, обслужващ детското заведение,
да се увеличи, както следва:
непедагогически – 4 щатни бройки, считано
от 1.09.2015 г.;
медицински – 4 щатни бройки, считано от
1.09.2015 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Петко Чочев – заместник-кмет „Социална
политика, образование и здравеопазване“.
Кмет:
Д. Иванов
4202

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 656
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3,
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 617 по протокол № 48 от 26.03.2015 г.
на ОбС – Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински недвижим имот, а именно: урегулиран
поземлен имот VII-43 „За стопански нужди“, кв.
8 по ПУП на с. Вързулица, с площ 2900 кв. м
заедно с построените в него едноетажна масивна
сграда (бивше училище) със ЗП 441 кв. м и навес
със ЗП 160 кв. м, невключен в имущество на общинско търговско дружество, частна общинска
собственост съгласно АОС № 77 от 26.11.1998 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2. Продажбата чрез приватизация на общински недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот VII-43 „За стопански нужди“, кв.
8 по ПУП на с. Вързулица, с площ 2900 кв. м,
заедно с построените в него едноетажна масивна
сграда (бивше училище) със ЗП 441 кв. м и навес
със ЗП 160 кв. м, невключен в имущество на общинско търговско дружество, частна общинска
собственост съгласно АОС № 77 от 26.11.1998 г.
на Община Полски Тръмбеш, да се извърши чрез
публично оповестен конкурс на един етап при
условията на глава шеста, раздел ІІІ от Наредбата
за търговете и конкурсите.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на имота по т. 1 от
това решение.
4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият конкурса участник няма право
на разсрочено плащане и е длъжен да заплати
цялата дължима сума, представляваща разликата
от достигнатата конкурсна цена и внесения депозит, преди подписване на договора за продажба.
5. Определя минимална конкурсна цена за
имота по т. 1 от това решение в размер 36 540 лв.,
без включен ДДС (сделката е облагаема с ДДС).
6. Определя депозит за участие в конкурса
парична вноска в размер 10 000 лв., който се
внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
CECB 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен
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вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия конкурса се задържа
като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
7. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап:
7.1. обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
7.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в конкурса;
7.3. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4. проект на договор за продажба на обекта
на конкурса;
7.5. информационен меморандум.
8. Определя следните приоритетни конкурсни
условия:
8.1. предлагана конкурсна цена за имота над
минимално определената конкурсна цена в т. 5
от това решение с относителна тежест по този
показател – 50 %;
8.2. предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3. разкриване на нови работни места с относителна тежест по този показател – 20 %.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
конкурсна документация в информационния център за обслужване на граждани при общинската
администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море 4, след заплащане на 444 лв. с включен ДДС
в срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на конкурсната
документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването на това решение в „Държавен вестник“
закупилите конкурсна документация могат да
отправят писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в срок
3 работни дни и се предоставят при поискване
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

12. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 12 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупена конкурсна
документация.
13. Оферти за участие в конкурса се подават
до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който са
отбелязани пълното наименование на обекта на
конкурса, името (фирмата) и адресът на подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните
условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
конкурса – 11 ч., място на конкурса – заседателна
зала № 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
15. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на конкурса, да издаде сертификат за
регистрация съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, да назначи конкурсна
комисия, която да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
да изготви мотивиран доклад до органа за приватизация, съдържащ предложение за класация.
Председател:
Е. Енчев
4204
РЕШЕНИЕ № 657
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3,
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 617 по протокол № 48 от 26.03.2015 г.
на ОбС – гр. Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински недвижим имот, а именно: поземлен
имот с идентификатор 61279.500.74, начин на
трайно ползване – „За друг вид производствен
складов обект“, с площ 1886 кв. м по КК и КР на
с. Раданово, заедно с построените в него сграда
с идентификатор 61279.500.74.1, предназначение:
„Друг вид сграда за обитаване“, ПМС, брой
етажи: 1, застроена площ: 130 кв. м, и сграда с
идентификатор 61279.500.74.2, предназначение:
„Складова база, склад“, МС, брой етажи: 1, застроена площ: 104 кв. м, невключен в имущество на
общинско търговско дружество, частна общинска
собственост съгласно АОС № 3433 от 9.03.2015 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2. Продажбата чрез приватизация на общински
недвижим имот, представляващ поземлен имот
с идентификатор 61279.500.74, начин на трайно
ползване – „За друг вид производствен складов
обект“, с площ 1886 кв. м по КК и КР на с. Раданово, заедно с построените в него сграда с идентификатор 61279.500.74.1, предназначение: „Друг
вид сграда за обитаване“, ПМС, брой етажи: 1,
застроена площ: 130 кв. м, и сграда с идентификатор 61279.500.74.2, предназначение: „Складова
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база, склад“, МС, брой етажи: 1, застроена площ:
104 кв. м, невключен в имущество на общинско
търговско дружество, частна общинска собственост съгласно АОС № 3433 от 9.03.2015 г. на
Община Полски Тръмбеш, да се извърши чрез
публично оповестен конкурс на един етап при
условията на глава шеста, раздел ІІІ от Наредбата
за търговете и конкурсите.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на имота по т. 1 от
това решение.
4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият конкурса участник няма право
на разсрочено плащане и е длъжен да заплати
цялата дължима сума, представляваща разликата
от достигнатата конкурсна цена и внесения депозит, преди подписване на договора за продажба.
5. Определя минимална конкурсна цена за
имота по т. 1 от това решение в размер 12 260 лв.
без включен ДДС (сделката е облагаема с ДДС).
6. Определя депозит за участие в конкурса
парична вноска в размер 5000 лв., който се внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
CECB 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия конкурса се задържа
като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
7. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап:
7.1. обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
7.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в конкурса;
7.3. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4. проект на договор за продажба на обекта
на конкурса;
7.5. информационен меморандум.
8. Определя следните приоритетни конкурсни
условия:
8.1. предлагана конкурсна цена за имота над
минимално определената конкурсна цена в т. 5
от това решение с относителна тежест по този
показател – 50 %;
8.2. предлагани инвестиционни разходи за
реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3. разкриване на нови работни места с
относителна тежест по този показател – 20 %.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
конкурсна документация в информационния център за обслужване на граждани при общинската
администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море 4, след заплащане на 444 лв. с включен ДДС
в срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“.
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10. Условие за закупуване на конкурсната
документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването на това решение в „Държавен вестник“
закупилите конкурсна документация могат да
отправят писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в срок
3 работни дни и се предоставят при поискване
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 12 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупена конкурсна
документация.
13. Оферти за участие в конкурса се подават
до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който са
отбелязани пълното наименование на обекта на
конкурса, името (фирмата) и адресът на подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните
условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
конкурса – 10 ч., място на конкурса – заседателна
зала № 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
15. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на конкурса, да издаде сертификат за
регистрация съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, да назначи конкурсна
комисия, която да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
да изготви мотивиран доклад до органа за приватизация, съдържащ предложение за класация.
Председател:
Е. Енчев
4205

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 686
от 30 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (Ел и ВиК) за промяна
предназначението на ПИ 143 003, в местността Памуклука по КВС на с. Стряма, община Раковски.
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Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Раковски до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Мл. Шишков
4191

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 840
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 112, а л. 2, т. 10 ЗУ Т Общинск и ят съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за разпределителен газопровод
извън границите на урбанизираната територия
на община Хасково (м. Бюкя).
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
4227
РЕШЕНИЕ № 842
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3
и 5 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларен план
за електрозахранване и водоснабдяване, комуникационно-транспортен план и парцеларен план
за пътна връзка за поземлен имот № 014006,
м. Градините, землище на с. Манастир, община
Хасково.
За поземлен имот № 014006, м. Градините,
землище на с. Манастир, община Хасково, се
определя застрояване за „склад за строителни материали“ при следните показатели на застрояване
на имота: етажност – до 3 етажа, височина – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
80 %; коефициент на интензивност (Kинт.) – до
2,5; минимална озеленена площ (П озел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителната строителна линия отстои
на 25 м от края (ръба) на платното за движение.
Линиите на застрояване и разположението на
мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
4228
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РЕШЕНИЕ № 843
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Обявява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 13 и кв. 14,
с. Широка поляна, община Хасково. Заличава се
улица с точки о.т. 9 – о.т. 10. Проектира се нова
задънена улица с точки о.т. 82 – о.т. 83 – о.т. 84.
Проектира се нова задънена улица с точки о.т. 6 –
о.т. 85 – о.т. 86 – о.т. 87 – о.т. 88. В кв. 13, с. Широка поляна, се заличават УПИ V-47 и УПИ ХVІ.
Променят се вътрешните регулационни линии на
УПИ І-50, УПИ ІІ-49, УПИ ІІІ-48, УПИ ІV-47, като
се поставят в съответствие с имотните граници
съответно на имоти с пл. № 50, пл. № 49, пл.
№ 48 и пл. № 47.
За имот пл. № 46 се образува нов урегулиран
поземлен имот – УПИ ХVІІ-46, като вътрешните
регулационни линии съответстват на имотните
му граници.
За имот пл. № 45 се образува нов урегулиран
поземлен имот – УПИ ХVІІ-45, като вътрешните
регулационни линии съответстват на имотните
му граници.
Вследствие описаните проектни работи се
променят северните вътрешни регулационни
линии на УПИ VІ и УПИ ХV, кв. 13, с. Широка
поляна, община Хасково.
В кв. 14, с. Широка поляна, се заличават УПИ
І-48, УПИ ІІ-47, УПИ ІІІ-46, УПИ ІV-45, УПИ V-45
и УПИ VІ – За читалище, съвет, поща, селкооп,
здравен дом, канц. на ТКЗС.
Променят се вътрешните регулационни линии
на УПИ VІІ – За училище, и УПИ VІІІ – За детска
градина и ясли, и конкретното им предназначение
се изменя в „За обществено обслужване“.
Образуват се два нови урегулирани поземлени
имота – УПИ ІХ и УПИ Х с конкретно предназначение „За обществено обслужване“.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
4229
РЕШЕНИЕ № 848
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Път ІV-80072 „Стойково – Любеново“, вариант и мост км 0+000
до 0+581 – землище на с. Любеново, община
Хасково.
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Разположението на трасето и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
4230
РЕШЕНИЕ № 851
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за
поземлени имоти № 77195.222.20, № 77195.222.18,
№ 77195.222.26, № 77195.504.83 по КК на гр. Хас
ково и имоти № 283, № 284, № 287, № 288, № 302,
№ 303, № 512, № 516, № 517, землище на с. Клокотница, община Хасково.
За поземлените имоти се определя следното
предназначение: за имот № 77195.222.20 – за ханче
„Клокотница“; за имот № 77195.222.18 – за озеленяване и паркинг; за имот № 77195.222.26 – за обществено обслужване; за имот № 77195.504.83 – за
озеленяване и обществено обслужване; за имот
№ 283 – за къмпинг; за имот № 284 – за обществено обслужване; за имот № 287 – за озеленяване; за имот № 288 – за комплекс „Чинарите“;
за имот № 302 – за обществено обслужване;
за имот № 303 – за обществено обслужване;
за имот № 512 – за обществено обслужване; за
имот № 516 – за обществено обслужване; за имот
№ 517 – за обществено обслужване.
За имот № 77195.222.18 се предвижда застрояване при следните показатели: ета ж ност –
1 етаж, височина – до 4 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %; коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,5; минимална озеленена площ
(Позел.) – 40 %; начин на застрояване – свободно (е).
За всички останали имоти застрояването е
със следните показатели: етажност – до 3 етажа,
височина – до 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 60 %; коефициент на интензивност
(Kинт.) – до 1,5; минимална озеленена площ
(Позел.) – 40 %; начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
4231

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 7/105
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, одобрява проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за отреждане на имот с предназначение „отводнителен канал“ в землището на с. Северняк,
община Крушари.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4194
РЕШЕНИЕ № 7/106
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, одобрява проект за
изменение на подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) на УПИ I, УПИ II, УПИ
III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 10
и частта от имоти с планоснимачни номера 77 и
67 между границата по КВС и селищната граница
на с. Северняк, община Крушари.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4195
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-55 от
25.06.2015 г. за допълване на разрешение за строеж
№ РС-54 от 30.09.2011 г. за обект: АМ „Марица“
ЛОТ 1, участък „Оризово – Димитровград“ от км
5+100 до км 15+440 – основно трасе, в обхвата
на действащите подробни устройствени планове – парцеларни планове, одобрени със заповеди
№ РД-02-14-1536 от 18.07.2011 г., № РД-02-14-1967
от 28.09.2011 г. и № РД-02-15-51 от 7.05.2014 г.,
и завършените отчуждителни процедури, както следва: 1. реконструкция на тръбопровод
ГВ – ∅ 315 при км 6+280; 2. реконструкция на
тръбопровод ВВ-2-3 ∅ 250 при км 7+280; 3. реконструкция на тръбопровод ВВ-3-6 ∅ 200 при
км 8+080; 4. изместване на ГТ-2 нов от км 8+651
до км 8+776; 5. преминаване на тръбопровод
ВВ-3-6 през АМ „Марица“ на км 8+720; входна и
изходна шахта; 6. реконструкция на напоителен
тръбопровод ∅ 530 при км 10+276,42; 7. селскостопански път при км 10+509,70; 8. реконструкция
на тръбопровод при км 10+520; 9. реконструкция
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на тръбопровод ГВ-4-3 ∅ 250 при км 11+540;
10. нов тръбопровод Т-1 ∅ 250 от км 10+520 до
км 11+695; 11. реконструкция на тръбопровод
ГВ-4 ∅ 250 при км 12+500; 12. реконструкция
на тръбопровод Т-5 ∅ 250 при км 12+980; 13.
реконструкция на тръбопровод ВВ-4-2-1 нов от
км 13+003 до км 13+283; 14. селскостопански
път при км 13+300. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
4318
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-54 от
25.06.2015 г. за допълване на разрешение за
строеж № РС-38 от 2.08.2011 г. за обект: АМ
„Марица“ ЛОТ 1 участък „Оризово – Димит
ровград“ от км 15+440 до км 36+400 – основно
трасе, на територията на област Стара Загора
и област Хасково, в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-15-51 от 7.05.2014 г., и
завършените отчуждителни процедури, както
следва: 1. реконструкция на канализация ∅ 600
при км 27+030 и на покрит канал 80/80 при км
27+037,36; 2. селскостопански път при км 27+710;
3. изместване на тръбопровод 5-РТ-14 ∅ 315 при
селскостопански път на км 34+485. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
4317
1. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000 до
км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Паунка
Будинова Йоцова за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г., с
което е отчужден имот № 559.108, намиращ се
в землището на гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
4251
2. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
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на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000 до
км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Трендафила Христова Молдованска за постановяването
на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчужден имот № 559.108,
намиращ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4252
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000
до км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Красен Василев Джермански за постановяването
на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчуждена част от имот
№ 319.45, намиращ се в землището на гр. Дупница,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4253
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000
до км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Райничка Боянова Войска за постановяването
на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчуждена част от имот
№ 16.17, намиращ се в землището на с. Джерман,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4254
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
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от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000
до км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Друмка Стоянова Ангелова за постановяването
на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 3.66, 3.68 и 3.79, намиращи се в землището
на с. Бараково, община Кочериново, област
Кюстендил. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4255
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до
км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км
350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето
на автомагистралата в участъка от км 330+000 до
км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Панчова Окова за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от имот № 3.71, намиращ се в землището на с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4256
150. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 253 ДПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 1080/2011/000147 от 4.06.2015 г. възлага на
Бисер Радков Митев с адрес – с. Черноок, община
Провадия, област Варна, следния недвижим имот:
застроено и незастроено дворно място в с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен, с площ
715 кв. м, ведно с построените в него жилищна
сграда и стопански постройки, съставляващо по
плана на същото село урегулиран поземлен имот
VІІ-126 от квартал 38 при граници: от две страни
улици, УПИ VІІІ-127 и УПИ VІ-124 . Имотът се
продава такъв, какъвто е в момента на продажбата,
и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
4215
57. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент
в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Норми
и стандарти за управление на информационни
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системи) за нуждите на катедра „Национална
сигурност“ със срок 2 месеца от обявяването в
„Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул.
Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
4266
99. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет при МУ – София, с
решение на Академичния съвет (и протокол
№ 24 от 26.05.2015 г.) обявява следните конкурси за доценти: в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра
„Фармацевтична х ими я“ на Фармацевтичен
факултет при МУ – София – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на преподаванията по
„Висша математика“ и „Статистически методи
във фармацията“ към катедра „Организация и
икономика на фармацията“ на Фармацевтичен
факултет при МУ – София – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация и научна
специалност „Токсикология“ за нуждите на катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
на Фармацевтичен факултет при МУ – София,
като допълнително изискване е кандидатите да
притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“ по професионалното направление
на преподаваната дисциплина съгласно чл. 126,
ал. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София – един; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите
на катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ на Фармацевтичен факултет при
МУ – София, като допълнително изискване е кандидатите да притежават специалност „Клинична
фармация“ по професионалното направление на
преподаваната дисциплина съгласно чл. 126, ал. 2
ПУРПНСЗАД на МУ – София – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – във Фармацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София,
стая № 125, за справки – тел. 02/987-98-74, http://
mu-sofia.bg/.
3805
72. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за заемане на академичните длъжности: главен асистент за цивилен служител в
катедра „Корабни силови уредби“ на факултет
„Инженерен“ в област на висше образование 5.
Технически науки по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Корабни спомагателни машини и
системи“; доцент за цивилен служител в катедра
„Електротехника“ на факултет „Инженерен“ в
област на висше образование 5. Технически науки
по професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Електроснабдяване и електрообзавеждане на
кораба“, двата със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, тел. 552-230, 552-243, 632-015, в. 16704,
и на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
4226
52. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския
факултет в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доцент
по Вътрешни незаразни болести; Педагогическия
факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, за доцент по Специална педагогика
(слухово-речева рехабилитация), двата със срок
3 месеца; Аграрния факултет в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, за главен асистент по
генетика със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699-506, за
ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613758, за АФ – във факултета, Студентски град,
тел. 042/699-466.
4221
399. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конку рси за академичната длъжност главен
асистент в секция „Йерархични системи“ по
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, спец. 02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – един, и по
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, спец. 02.07.20. Комуникационни мрежи и системи – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая
215, тел. 02/979 32 18.
4225
414. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент за нуждите на
РИМ – Добрич, професионално направление
2.2, научна област 05.03.06, за секция „История
на българския национален въпрос“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 2,
тел. (02) 870-85-13.
4244
48. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през май 2015 г. са продадени следните обекти:
1. УПИ I-291 общ., кв. 23, м. Левски – Зона В,
ул. Станислав Доспевски (бивша), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, София, продаден на „Алфа Стар“ – ЕООД,
представлявано от Цветолюб Лазаров Павлов,
за 155 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 31 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
186 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 2.
ПИ с идентификатор 68134.1385.2229 в УПИ III
за „ожс“, кв. 57, м. бул. Ломско шосе, общински
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нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, София, продаден на „Болгарстрой“ – ЕООД,
представлявано от Милен Димитров Янков,
за 73 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 14 600 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
87 600 лв., изплатени изцяло от купувача. 3.
УПИ I за търговски комплекс, кв. 335-б, м. Пробив бул. Пенчо Славейков, между ул. Одрин,
ул. Партений Нишавски, ул. Д-р Георги Златаров
и новопроектирана улица, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
София, продаден на „Евроарт 2004“ – ЕООД,
представлявано от Кирил Георгиев Попов, за
890 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 178 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
1 068 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
4190
4. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
попълване на кадастралния план и оцифряване
на кадастралния план и плана за регулация на
с. Веслец, община Враца, област Враца. Проектът е
изложен за разглеждане от заинтересованите лица
в сградата на Община Враца, ет. 1, и в сградата
на кметството на с. Веслец. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за попълване на кадастрален план и план за регулация на с. Веслец до
общинската администрация.
4234
2. – Община Девин на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен
план за обект „Кабелна линия 20 kV, БКТП,
с. Чуреково, община Девин“. Проектът се намира
в общинска администрация, отдел „УТИОС“, и
може да се разгледа от заинтересованите страни.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Общинската администрация – Девин,
гр. Девин, ул. Дружба 1.
4260
123. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Разпределителен газопровод до поземлени
имоти № 322082 и № 322083 в землището на
с. Голяновци“, с дължина около 400 м, с трасе
през поземлени имоти № 000019 – полски път, и
№ 000313 – общински местен път, в землището
на с. Голяновци. Планът се намира в сградата
на Общинската администрация, Костинброд, ул.
Охрид 1, стая 35, ет. 3, и на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://www.
kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4236
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124. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Отвеждащ колектор за пречистени
води от УПИ № IX-510, в кв. 5А по плана на в.з.
с. Безден“, за нуждите на сдружение „Деца с
онкохематологични заболявания“, с трасе през
ПИ № 000402, № 000224 и № 035019 – полски
пътища, и ПИ № 000192 – канал, в землището
на с. Опицвет. Планът се намира в сградата
на общинската администрация, Костинброд,
ул. Охрид 1, ет. 3, стая 35, и е публикуван на
интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4237
88. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на външен водопровод до имот
077028, м. Бочвата, землище с. Марикостиново.
Трасето и сервитутите, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС
и КККР на НК „БДЖ“ – ЖП секция „Дупница“,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: 000661, 000607, 000586,
000220, 000585, 121005 и 47189.301.1, землище с. Марикостиново. Проектът се намира в сградата на
Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
4238
11. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на линейни обекти – захранващ водопровод до поземлен имот № 032018 с
идентификатор 56277.4.159, в местността Орешака
по КККР на гр. Пещера, област Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4235
12. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на линейни обекти – захранващ електропровод до поземлен имот № 032018 с
идентификатор 56277.4.159, в местността Орешака
по КККР на гр. Пещера, област Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4239
12. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
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за ел. провод 20 kV от подстанция „Гипсово“ по
северния неработен борд на рудник „Трояновосевер“ в землищата на гр. Раднево и с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4274

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Фидан
Любомиров Емилов от Смолян на ПМС № 86 от
3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и
цивилните служители по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и на
държавните служители и лицата, работещи по
трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 36 от
2010 г.), ПМС № 176 от 23.06.2011 г. за изменение
на ПМС № 86 от 2010 г. (ДВ, бр. 50 от 2011 г.)
и ПМС № 68 от 29.03.2012 г. за изменение на
ПМС № 86 от 2010 г. (ДВ, бр. 27 от 2012 г.), по
което е образувано адм. дело № 5923/2015 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено в от к ри то съдебно заседание на
12.10.2015 г. в 11 ч., зала № 3.
4180
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че e постъпила жалба от „Национално сдружение
на малките и средни кабелни оператори „ТВ клуб
2000“ и „Вирджиния ЕР ЕН“ – ЕООД, срещу
решение № 712 от 6.11.2014 г. на Комисията за
регулиране на съобщенията, по която е образувано
адм. д. № 587/2015 г. по описа на седмо отделение
на Върховния административен съд.
4257
Варненският районен съд, ХVI състав, призовава Наталия Юриевна Иванова, родена на
19.08.1979 г. в гр. Липецк, гражданка на Русия, с
неизвестен адрес, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в деловодството на Варненския районен съд,
ХVI състав, като ответница по гр.д. № 5325/2015 г.
за връчване на съдебните книжа по същото дело,
заведено от Веселин Николаев Кочев по искове за
упражняване на родителски права и присъждане
на издръжка с правно основание чл. 127, ал. 2,
чл. 143 и 149 СК. Указва на лицето, че при неявяване ще му бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4219
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, ІІІ състав, призовава Весиле Юмер Хатиб, Айше Хасан Хафузюсуф и Мехмед Хюсеин
Хатиб, и тримата без регистрирани постоянен и
настоящ адрес в Република България, живущи
в Република Турция на неизвестен адрес, като
ответници по гр. д. № 192/2014 г. по описа на
съда, заведено от Юсуф Хюсеинов Хатибов, за
прогласяване нищожността на договор за доброволна делба и за установяване правото на

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

собственост по отношение на недвижими имоти,
останали в наследство на страните от общите им
наследодатели Хава Мехмедова Хатиб Велиева
и Мехмед Хатиб Велиев, да се явят в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ за връчване на преписи
от исковата молба с приложенията към нея. В
случай че не се явят в този срок, ще им бъде
назначен служебен защитник. Ответниците да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4258
Софийският районен съд, 120 състав, І ГО,
призовава Кирил Янков Чалков с последен адрес
София, ж.к. Младост 3, бл. 336, вх. 2, ет. 8, ап.
63, да се яви в качеството на ответник по гр. д.
№ 69878/2014 г. по описа на СРС, ГО, 120 състав, в съдебно заседание на 5.10.2015 г. от 11 ч.
по заведен от ищеца Мустафа Хюсеин Хюсеин
облигационен иск. Ответникът следва да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4218
Търговищкият районен съд уведомява Александра Владимировна Михайлова, родена на
23.09.1983 г., гражданка на Русия, че има качеството на ответница по гр. д. № 743/2015 г. по
описа на съда, 6-и състав, образувано по предявен
от Тихомир Дочев Михайлов иск по чл. 49 СК.
Указва на ответницата, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
се яви в канцеларията на Търговищкия районен
съд, за да получи книжата, както и да посочи
адрес в Република България, на който да бъде
призована за делото.
4259
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-20 състав, с решение № 1238 от 5.08.2014 г.,
постановено по т.д. № 49 от 2013 г., обявява неплатежоспособността на сдружение „Българска
традиция, бит и култура“ с ЕИК 130713455, със
седалище и адрес на управление София, ул. Шести септември 4, ет. 5, рег. по ф.д. № 7998/2001 г.,
представлявано от Георги Гацов, с начална дата
на неплатежоспособността – 23.04.2011 г.; открива
производство по несъстоятелност на сдружение
„Българска традиция, бит и култура“ с ЕИК
130713455, с адрес София, ул. Шести септември 4,
ет. 5, представлявано от Георги Гацов, и назначава за временен синдик на сдружение „Българска
традиция, бит и култура“ с ЕИК 130713455, с адрес
София, ул. Шести септември 4, ет. 5, представлявано от Георги Гацов, на основание чл. 630, ал. 1,
т. 3 ТЗ – Царина Николаева.
4217

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Върховен съвет на тридесет и трета и последна
степен на Стария и приет шотландски ритуал на
свободното зидарство в Република България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 30.07.2015 г. в 17 ч. в София,
ул. Богатица 10, ет. 2, ап. 7, при следния дневен
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ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 3. прием на нови членове на
сдружението; 4. изключване на членове на сдружението; 5. освобождаване на членове на УС; 6.
избор на членове на УС; 7. разни.
4316
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Си Еф Ей Асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.08.2015 г. в 18 ч. в Парк-хотел
„Москва“, ул. Незабравка 25, конферанс № 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2014 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 3. приемане на промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
4222
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна академия за
В.И.П. ресторантски кадри интерменю професии – управител, готвач, сервитьор, барман и
сладкар“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.08.2015 г. в 10 ч. в
София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 26,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. освобождаване на
членове на сдружението; 4. промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4220
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество против епилепсия“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 31.08.2015 г. в 13 ч. в Неврологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. обсъждане на програма за дейността
на сдружението; 4. приемане на нови членове
на сдружението.
4261
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
3 СОУ „Марин Дринов“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 4 от устава свиква
общо събрание на 23.09.2015 г. в 18 ч. в учителската
стая на 3 СОУ „М. Дринов“ – София, ул. Хайдут
Сидер 12, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на сдружението – раздел: „Свикване на
общо събрание“; 2. избор на нов съвет на настоятелите. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4172
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3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на предприемачите от
Североизточна България – Лудогорие“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.09.2015 г. в 11 ч. във Варна, хотел „Аква“, ул.
Девня 12-А (край езерен път), при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на годишния отчет за дейността на сдружението и финансов
отчет за 2015 г. (за период 1.01.2015 г. – 5.09.2015 г.);
2. вземане на решение за промяна в състава на
управителния съвет; 3. приемане на план-програма
и бюджет за 2016 г.; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същия адрес и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани
с дневния ред на заседанието, са на разположение
на адреса на управление на сдружението: Варна,
ул. Цар Иван Срацимир 68. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в общото
събрание лично, чрез законни или упълномощени
от тях представители.
4262
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква всички членове да присъстват на
общо събрание на сдружението на 4.09.2015 г. в
11 ч. в сградата на управление на сдружението в
Габрово, ул. Орловска 154, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението;
2. отчет на контролния съвет на сдружението; 3.
вземане на решение за изменение на устава на
сдружението; 4. избор на нови членове на управителния и на контролния съвет; 5. вземане на
решение за промяна на адреса на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно от първоначално обявения на същото
място независимо от броя на присъстващите.
4211
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възраждане на Горски Горен
Тръмбеш“, с. Горски Горен Тръмбеш, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
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свиква общо събрание на 14.08.2015 г. в 16 ч. в
сградата на управлението на сдружението, ул.
Търговска 2, с. Горски Горен Тръмбеш, област
Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода
2014 – 2015 г.; 2. доклад за извършена финансова
ревизия за периода 2014 – 2015 г.; 3. избор на
управителен съвет на сдружението; 4. промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4223
Ваня Манова Манова – ликвидатор на СНЦ
„Център за технологичен трансфер“, в ликвидация по ф.д. № 17/2008 г. по описа на Бургаския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
4247
Зорница Иванова Кусерова – лик видатор
на сдружение с нестопанска цел „Свети Мартин“ – София, в ликвидация по ф.д. № 77/2010 г.
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4245
Иван Стоянов Андонов – ликвидатор на СНЦ
„Бизнес иновационен център“, в ликвидация по
ф.д. № 3929/2006 г. по описа на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
4246
Лъчезар Росенов Георгиев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Европейски клуб“,
Добрич, в ликвидация по ф.д. № 1553/1996 г. по
описа на ДОС, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. България 3, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят вземанията си към сдружението в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
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