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УКАЗ № 118
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ПОС ТА НОВЯВА М:
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Законът за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, приет от ХLIIІ
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
норм ативните актове (обн., ДВ, бр. 27 от
1973 г.; изм., бр. 65 от 1995 г., бр. 55 от 2003 г.
и бр. 46 от 2007 г.)
§ 1. Член 17 се отменя.
§ 2. В глава първа се създават чл. 18а и 18б:
„Чл. 18а. При изработването на проект на
нормативен акт се извършва предварителна
оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица съгласно глави втора и трета.
Чл. 18б. (1) Резултатите от прилагането на
нормативен акт се проверяват чрез последваща
оценка на въздействието.
(2) Въз основа на проверката, ако е необходимо, се предлага отмяна, изменение или
допълнение на нормативния акт.“
§ 3. Създава се нова глава втора с нови
чл. 19 – 23:
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ОЦЕНК А НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Чл. 19. (1) Съставителят на проект на нормативен акт извършва оценка на въздействието
на нормативния акт, когато това е предвидено
в този закон.
(2) Оценката на въздействието е предварителна и последваща. Оценката на въздействието изследва съотношението между
формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати.
(3) Народното събрание определя методология за извършване на оценка на въздействието
на проектите на закони и кодекси, внесени
от народните представители.
(4) Министерският съвет определя с нормативен акт условията и реда за планиране
и извършване на оценка на въздействието на
проектите на закони, кодекси и подзаконови
нормативни актове на Министерския съвет. Обхватът и методологията за извършване
на оценката на въздействието се определят с
наредба на Министерския съвет.
Чл. 20. (1) Предварителната оценка на
въздействието е частична и цялостна.
(2) Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда
изработването на всеки проект на закон,
кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.
(3) Цялостна предварителна оценка на
въздействието се извършва при:
1. изработване на нови закони и кодекси;
2. изработване на проекти на нормативни
актове, за които оценката по ал. 2 е показала,
че може да се очакват значителни последици.
(4) Извън случаите по ал. 3 цялостна предварителна оценка на въздействието може да
се извърши по преценка на съставителя на
проекта.
Чл. 21. (1) Законодателната инициатива на
Министерския съвет се осъществява въз основа
на законодателна програма, а приемането на
подзаконови нормативни актове – въз основа
на оперативна програма. Законодателната и
оперативната програма се приемат от Министерския съвет за 6-месечен период.
(2) Включването на проекти на закони
и кодекси в законодателната програма и на
подзаконови нормативни актове на Министерския съвет в оперативната програма се
осъществява след извършена предварителна
оценка на въздействието.
(3) Министерският съвет разглежда проекти на закони и кодекси и на подзаконови
нормативни актове на Министерския съвет,
които не са включени в законодателната и
оперативната му програма, ако са придружени
от предварителна оценка на въздействието.
(4) Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет заедно с предварителните оценки на въздействието се публикуват
на Портала за обществени консултации.
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(5) Предварителните оценки на въздействието по ал. 2 и 3 се съгласуват с администрацията на Министерския съвет.
Чл. 22. (1) Органът, в чиято компетентност
е изпълнението на нормативния акт, извършва
последваща оценка на въздействието на новите
закони, кодекси и подзаконови нормативни
актове на Министерския съвет.
(2) Последващата оценка на въздействието
се извършва в срок 5 години след влизането в
сила на новия закон, кодекс или подзаконов
нормативен акт на Министерския съвет или в
по-кратък срок, определен от органа по ал. 1.
(3) Последващата оценка на въздействието,
извършена от орган по ал. 1, се публикува на
интернет страницата на съответния орган и
на Портала за обществени консултации в срок
до 30 дни от изготвянето є.
(4) Когато орган на местното самоуправление e извършил последваща оценка на
въздействието, тя се публикува на интернет
страницата на общината в срок до 30 дни от
изготвянето є.
Чл. 23. Държавните органи и бюджетните
организации по смисъла на Закона за публичните финанси, до които са отправени искания
за сведения или за съдействие във връзка с
извършването на оценка на въздействието,
са длъжни да предоставят сведенията или да
окажат съдействие на органа, който организира извършването є.“
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност“ се заменят с
„необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласу ваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В процеса по изработване на проект на
нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „като на заинтересованите лица се
п редоставя най-ма лко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта“ се
заменят с „и предварителната оценка на въздействието по чл. 20“ и се създава изречение
второ: „Когато съставителят на проекта е
орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени
консултации, а когато е орган на местното
самоуправление – на интернет страницата на
съответната община и/или общински съвет.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Срокът за предложения и становища
по проектите, публикувани за обществени
консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30
дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно
в доклада, съставителят на проекта може да
определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
(5) След приключването на обществената
консултация по ал. 3 и преди приемането,
съответно издаването на нормативния акт,
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съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция
справка за постъпилите предложения заедно с
обосновка за неприетите предложения. Когато
съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката
се извършва едновременно и на Портала за
обществени консултации.“
§ 5. В чл. 27, ал. 1 след думата „изпраща“
се добавя „заедно с предварителната оценка на
въздействието по чл. 20“, а накрая се добавя
„както и на Националното сдружение на общините в Република България, ако проектът
е свързан с правомощия на общините“.
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „доклада към него“
се добавя „и предварителната оценка на въздействието по чл. 20“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Проектът на закон или кодекс, който
подлежи на разглеждане от Министерския
съвет, се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи и с
практиката на Европейския съд по правата на
човека, която се изготвя от Министерството
на правосъдието.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и предварителна оценка на въздействието съгласно глава
втора, а за проект на закон или кодекс – и
справка по ал. 3“.
§ 7. След чл. 51 се създават „Допълнителни
разпоредби“ с нов § 1 и § 1а:
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Портал за обществени консултации“ по
смисъла на този закон е централна, публична
уеб-базирана информационна система, която
осигурява публикуването на проекти на нормативни актове за обществени консултации,
изготвени от орган на изпълнителната власт
или от орган на местното самоуправление. В
Портала за обществени консултации се създава раздел, в който се вписват физическите
и юрдическите лица, на които е възложено
от държавата или общините да изработят
проекти на нормативни актове, оценки на
въздействието, както и размера на възнаграждението им.
§ 1а. Глави втора и трета, с изключение
на изискванeто за мотиви по чл. 28, ал. 1, не
се прилагат за:
1. законопроектите за държавния бюджет,
за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и за проекти на
подзаконови нормативни актове, свързани с
изпълнението на държавния бюджет;
2. законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията;
3. законопроектите за ратифициране и денонсиране на международни договори;
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4. проектите на нормативни актове, свързани с предотвратяване и ликвидиране на
последиците от форсмажорни обстоятелства.“
§ 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Досегашният § 1 става § 1б.
2. В § 5 числото „17“ се заменя с „16“.
3. Параграф 6 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Изработените и съгласувани до влизането в сила на този закон проекти на нормативни актове се одобряват и приемат по
досегашния ред.
§ 10. Законът влиза в сила 6 месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 20 април 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3295

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за ветеринар
ном едицинската дейност, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 април 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение на Закона за ветеринарно
медицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от
2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51
и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27,
35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.,
бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 46л ал. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3296
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УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 20 април 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и 92 от
2011 г. и бр. 53 от 2014 г.)
§ 1. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните
приема Национална програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на Република България.
(2) Министърът на земеделието и храните
издава наредба за прилагане на националната
програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
(3) Общинските съвети приемат програма
за изпълнение на националната програма и
план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата
по ал. 2.
(4) К метовете на общини организират
изпълнението на програмата и плана по
ал. 3 и ежегодно до 1 март внасят отчет за
изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните.
(5) Министърът на земеделието и храните
ежегодно до 30 април внася за приемане от
Министерския съвет отчет за изпълнението
на националната програма.
(6) Националното сдружение на общините
в Република България, Българският ветеринарен съюз и организациите за защита на
животните, регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, в
чиито устави е предвидена дейност за защита
на животните, участват при изготвянето на
националната програма и на наредбата по ал. 2.
(7) Органите на изпълнителната власт и
организациите по ал. 6 съдействат на органите
на местното самоуправление при изпълнението
на националната програма.“
§ 2. Създават се чл. 40а и 40б:
„Чл. 40а. (1) Националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Република България
се основава на следните принципи:
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1. постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване
хуманното отношение към животните;
2. управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен
начин чрез масова кастрация.
(2) Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на Република България съдържа:
1. цели и задачи;
2. оценка на състоянието и динамиката на
популацията на безстопанствените кучета;
3. мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез
кастрация;
4. мерки за подпомагане изграждането на
регионални приюти за безстопанствени кучета;
5. мерки за контрол върху развъдчиците,
търговците на кучета, пазарите за животни,
зоомагазините и собствениците на кучета,
отглеждани като компаньони;
6. изисквания за ръководство, координация,
контрол и изпълнение на програмата;
7. изисквания за управление и оценка на
програмата, докладване и отчетност, уведомяване на обществеността;
8. очаквани резултати;
9. мониторинг на средата чрез индикатори
за изпълнение;
10. коригиращи действия при констатиране на несъответствия при изпълнение на
програмата;
11. други мерки и дейности, свързани с
т. 1 – 10.
Ч л. 40 б. Изп ъ лнениет о на дейнос т и т е
по Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета
на територията на Република България се
финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. общинския бюджет;
3. дарения от физически и юридически лица;
4. международни програми и проекти.“
§ 3. Създава се чл. 40в:
„Чл. 40в. Мерките за овладяване на популацията и ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствени ку чета се
осъществяват в регистрирани ветеринарномедицински амбулатории, като на животното
се осигурява престой за възстановяване не
по-малко от 24 часа.“
§ 4. В чл. 41, ал. 1 думите „ал. 2 и 4“ се
заменят с „ал. 4 и 6“.
§ 5. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Кмет на община, който не организира изпълнението на програмата и плана по
чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в размер от
1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение
глобата е в двоен размер.“
§ 6. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 7. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

§ 8. Параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за защита на животните
(ДВ, бр. 92 от 2011 г.) се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета, приета от
съответния общински съвет до влизането в
сила на този закон, се прилага до приемането
на програма по чл. 40, ал. 3, доколкото не
противоречи на Националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Република България.
§ 10. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
приема Национална програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на Република България.
(2) В срок до 31 декември 2016 г. министърът
на земеделието и храните издава наредбата
по чл. 40, ал. 2.
(3) В 6-месечен срок от приемането на Националната програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на
Република България общинските съвети приемат програмите и плановете по чл. 40, ал. 3.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3297

УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Гаранционното
споразумение между Банката за развитие на
Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на
гарант, приет от ХLIIІ Народно събрание на
20 април 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Гара н ц ион но т о спо
разу мен ие меж д у Ба н к ата за разви т ие на
Съве та на Европа в к ачес т вото на бенефи
ц иен т и Реп у бл и к а Бъ л гари я в к ачес т во т о
на г ара н т
Член единствен. Ратифицира Гаранционното споразумение между Банката за развитие
на Съвета на Европа в качеството на бенефи-
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циент и Република България в качеството на
гарант, сключено чрез размяна на писма от
24 февруари 2016 г. и от 29 февруари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3058

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 20 април 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за обществените
поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1 се
създава нова т. 18:
„18. договори за услу ги, доставк и или
строителство, сключвани от възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 1 – 13 и ал. 4, т. 1, свързани
с изграждане на инженерни съоръжения от
възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3337

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ирена Иванова Коцева като народен представител от 26.
изборен район – Софийски.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3440
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РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира София Владимирова Димитрова за
член на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3441

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Розита Стойчева Михайлова Еленова за член на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3442

РЕШЕНИЕ

за предложение до Президента на Република
България за награждаване с орден „Стара
планина“ първа степен
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и
ал. 4, т. 1 от Закона за ордените и медалите
на Република България
РЕШИ:
Предлага на Президента на Република
България да награди чл.-кор. проф. д-р Григор
Ангелов Горчев, д.м.н., с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги към Република България в областта
на медицинската наука и практика.
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Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3443

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Лиляч, община Невестино, област
Кюстендил, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 18 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3045

УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област
Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3423

УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 466,
ал. 2 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Дяково, община Дупница, област Кюстендил,
на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3424
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УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 466,
ал. 2 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин, на
2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 26 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3425

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 31 на Министерския съвет от 2016 г. за
утвърждаване на единни разходни стандарти
за финансиране на държавните културни ин
ститути, осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства (ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. драматични театри – по 2,50 лв. за 1 лв.
приходи;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. драматично-куклени театри:
а) по 2,50 лв. за 1 лв. приходи от драматичен продукт;
б) по 3 лв. за 1 лв. приходи от куклен
продукт.“
3. Досегашните т. 2 – 5 стават съответно
т. 3 – 6.
4. Създава се т. 7:
„7. театрално-м узика лни проду центск и
центрове:
а) по 6 лв. за 1 лв. приходи от музикалния
продукт;
б) по 2,50 лв. за 1 лв. приходи от театралния продукт.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 април 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3350
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г.

за допълнение на Постановление № 380 на
Министерския съвет от 2015 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република
България за 2016 г. (ДВ, бр. 3 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 61, ал. 1 се
създава т. 10:
„10. осигуряване на медицински изделия за
интервенционално лечение на мозъчно-съдови
заболявания, които не се заплащат от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Пос
тановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22,
78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.,
бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г.,
бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г.,
бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74
и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36, 52,
53 и 66 от 2015 г. и бр. 26 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 т. 21 се отменя.
§ 2. В чл. 15 т. 19 се отменя.
§ 3. В приложение № 26 към чл. 8, ал. 2
от Устройствения правилник на областните
администрации се правят следните изменения:
1. Ред „Финансов контрольор“ се заличава.
2. На ред „Обща администрация“ цифрата
„9“ се заменя с „10“.
3. На ред „дирекция „Административноправно обслужване, финанси и управление на
собствеността“ цифрата „9“ се заменя с „10“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Пос
тановление № 151 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм.,
бр. 60 от 2014 г. и бр. 30 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложението към
чл. 12, ал. 3 се изменя така:

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

„Приложение
към чл. 12, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структ ури на ДФ „Земеделие“ – 1546 щатни бройки
Централно управление – 637 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

4

Главен секретар

1

Звено „Сигурност на информацията“

2

дирекция „Вътрешен одит“

18

Финансови контрольори

3

Звено „СРОПРС „Рибарство“

5

Звено „Интегрирана система за
администриране и контрол“

7

Инспекторат

8

Обща администрация
в т. ч.:

140

дирекция „Правна“

22

дирекция „Противодействие на
измамите“

15

дирекция „Връзки с обществеността и
протокол и координация“

13

дирекция „Човешки ресурси“
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно - с т опа нско
обслужване“
дирекция „Обществени поръчки“
дирекция „Информационни технологии“
Специализирана администрация
в т. ч.:

7
48
7
28
448

дирекция „Финансовa“

42

дирекция „Технически инспекторат“

39

дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“

65

дирекция „Рибарство и аквакултури“

12

дирекция „Краткосрочни схеми за
подпомагане“

12

дирекция „Инвестиционни схеми за
подпомагане“

11

дирекция „САПАРД“

11

дирекция „Директни плащания“

59

дирекция „Договориране по ПМРСР“

98

дирекция „Оторизация на плащанията
по ПМРСР“

99

Областни дирекции – 909 щатни бройки.“

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

3353

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 22 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земедел
ските земи, приет с Постановление № 240 на
Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84
от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14,
48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31
от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от 2008 г., бр. 62
от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г. и бр. 35 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 2 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
§ 2. В чл. 3, ал. 10 думите „Наредбата за
застрояване в земеделските земи“ се заменят
с „Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в
земеделските земи без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 85 от 2012 г.)“.
§ 3. В чл. 7, ал. 3 думите „2 и“ се заличават.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Съгласно чл. 8, ал. 2
ЗОЗЗ“ и думите „от правилника“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технологиите за възстановяването и
подобряването на земеделските земи по ал. 1
се прилагат въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени проекти,
които се утвърждават от експертен съвет на
Министерството на земеделието и храните.“
§ 5. В чл. 14, ал. 1 след думата „проекти“
се добавя „на технологии“.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 думите „от правилника“
се заличават.
§ 7. В чл. 17, ал. 1 след думите „чл. 11“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 8. В чл. 19, ал. 3 след думата „общината“
се поставя запетая, добавя се „представител
на Института по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров“,
София“ и се поставя запетая.
§ 9. В чл. 27, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „площадки за кариери и
площадки за обслужване на руднични полета
за добив на подземни богатства“ се заличават.
2. В т. 3 букви „б“ и „в“ се отменят.
§ 10. В чл. 28, ал. 7 думите „добив на
подземни богатства“ и запетаята след тях се
заличават.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. скица на имота (имотите) в координатната система на кадастралната карта в два
екземпляра;“
б) в т. 7 думите „чл. 124“ се заменят с
„чл. 124а“;
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в) създава се нова т. 8:
„8. здравно заключение, издадено по реда
на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.).“
2. Алинея 7 се отменя.
3. В ал. 8:
а) в т. 3 тирето се заменя със съюза „и“;
б) създава се т. 5:
„5. становища или влезли в сила решения,
издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.“
§ 13. В чл. 31 ал. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 32, ал. 3 се създава т. 5:
„5. за изграждането на обекти за производство на електрическа енергия от слънчева
енергия е налице отказ за присъединяване,
издаден от съответния оператор на електричес
ка мрежа, или липсва становище за условията
и начина на присъединяване от съответния
оператор на електрическа мрежа.“
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 3 след думата „имота“ се добавя
„в координатната система на кадастралната
карта“, а думите „от кадастрален план или
кадастрална карта, заверена от техническата
служба на общината, съответно от службата
по кадастър“ се заличават;
б) в т. 7 след думата „среда“ се поставя
съюзът „и“, а думите „и по реда на глава
пета от Закона за културното наследство“ се
заличават.
2. В ал. 5 думите „съответно от областната
дирекция „Земеделие“ се заличават.
§ 16. В чл. 40, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. за територии с влезли в сила общи устройствени планове – извадка от плана с обхват
на поземления имот (поземлените имоти) и
удостоверение за устройствената зона, издадени
от съответната общинска администрация;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 17. В чл. 41а думите „отлага разглеждането на предложението“ се заменят със „спира
процедурата“.
§ 18. В чл. 51, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. становище от главния архитект на съответната община (район) относно търпимостта
на строежа съгласно § 16, ал. 1 от преходните
разпоредби на ЗУТ или относно узаконяване
на строежа по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
или по § 127 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 98 от 2014 г. и бр. 101 от 2015 г.);“.
§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 след думата „държавна“ се добавя
„или общинска“.
2. В ал. 2 думата „земята“ се заменя със
„зем я – държавна собственост“ и се създава изречение второ: „Придобиването на
земи – общинска собственост, се извършва по
реда на Закона за общинската собственост.“
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно по реда на чл. 41 от Закона
за общинската собственост“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд, съответно в
общинския поземлен фонд. Стойността на
земята – държавна собственост, се заплаща в
бюджета на Министерството на земеделието
и храните в двумесечен срок от съобщаването
на заповедта по ал. 2 на заинтересованите
лица по реда на АПК. Стойността на земята – общинска собственост, се заплаща по
ред, определен от общинския съвет.“
§ 20. В чл. 64, ал. 2, изречение трето думите
„на автомагистрали, пътища от I, II и III клас,
жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници,
електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци на градове с над 100 000 жители и други
промишлени обекти с национално значение“ се
заменят със „за проектиране и изграждане на
национален обект или на общински обект от
първостепенно значение, които стават публична
държавна или публична общинска собственост“.
§ 21. В чл. 64а ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато в сроковете по чл. 24, ал. 5, т. 2
и 3 ЗОЗЗ не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта или изграждането
на обекта не е започнало, общинската администрация уведомява съответната комисия
по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и Службата по геодезия,
картография и кадастър за служебно извършване на промяна в съответните регистри.“
§ 22. В чл. 68, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. членове – по един представител на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, на Министерството
на здравеопазването, на Министерството на
правосъдието, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на
икономиката, на Министерството на енергетиката, на Министерството на земеделието
и храните и на Института по почвознание,
аг ро т ех нолог ии и защ и та на раст ени я та
„Никола Пушкаров“ в структурата на Селскостопанската академия.“
§ 23. В чл. 69, ал. 2 думите „областната
дирекция „Земеделие“ се заменят с „Мини
стерството на земеделието и храните“.
§ 24. Навсякъде в правилника ду мите
„Института по почвознание „Никола Пушкаров“ – София“ се заменят с „Института по
почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“, София“.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Преходна разпоредба
§ 25. (1) Лицата, които осъществяват по
търговски начин електронни съобщения при
условията на Закона за електронните съобщения
и имат право на временно ползване, предоставено по реда на чл. 59а, ал. 2, за електронните
съобщителни съоръжения, които не са трайно
свързани с терена, могат да подадат искане за
удължаване на срока на ползване. Срокът може
да се удължи с не повече от 10 години считано
от датата на влизане в сила на постановлението.
(2) При подаване на искането по ал. 1 към
него се прилагат документите по чл. 59б,
ал. 4 и становище за вида на съоръжението
от главния архитект на съответната община.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 25 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, приет с По
становление № 74 на Министерския съвет от
1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп.,
бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8,
72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 1994 г.,
бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр.,
бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и
122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от
1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр.,
бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от
2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г. и бр. 15 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 45е се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Установяването на границите на имотите се извършва на място от лицето по чл. 45д,
ал. 2 по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за
поддържане на картата на възстановената
собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и в присъствието на представител на общинската
служба по земеделие.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Установяването на границите на земеделските имоти в случаите по ал. 2 се извършва
на място от лицето по чл. 45д, ал. 2 по реда
на Закона за кадастъра и имотния регистър
в присъствието на представител на общинската служба по земеделие и по възможност
на съседи на имота. Службата по геодезия,
картография и кадастър издава скица-проект
в цифров вид и на хартиен носител, която се
предоставя на лицето по чл. 45д, ал. 2.“

ВЕСТНИК
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3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1 и 3 общинската
служба по земеделие изготвя протокол по образец, одобрен от министъра на земеделието
и храните, в който се нанасят координатите
на заснетите гранични точки на имота. Към
протокола се прилага копие от ръчната скица,
изготвена при идентифицирането.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „магнитен“ се заменя с „оптичен“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Предадените на общините залесени и
самозалесили се земеделски земи, които са
гори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за
горите, се възстановяват по реда на чл. 10,
ал. 5 ЗСПЗЗ след установяване на имотните
граници по реда на ал. 1 или 3.“
§ 2. Член 45и се отменя.
§ 3. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 се създава изречение второ: „Проверките се извършват на терен и/или чрез
данни от изготвено пространствено сечение
между имотите от картата на възстановената
собственост (КВС) или от кадастралната карта
(КК) и парцелите, заявени за подпомагане по
схеми и мерки за директни плащания на площ.“
2. Алинеи 10 – 13 се отменят.
§ 4. В чл. 47в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думите
„физически лица“ се добавя „кооперации“ и
се поставя запетая.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 6 се
удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, като в случаите по чл. 34,
ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира
служебно от областната дирекция „Земеделие“, а обстоятелствата по ал. 1, т. 7 и 8 се
удостоверяват с декларация.“
§ 5. В чл. 47м се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В договорите, сключени по реда на
чл. 24а, ал. 1 или 5, при условията на ал. 9
ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за
наем или аренда се вписва информация за общата площ на имотите или части от тях, която
попада в обхвата на актуалния към датата на
сключване на договора специализиран слой
„Площи, допустими за подпомагане“. Данните
се изготвят от собственика на предоставяните
имоти чрез извършване на пространствено сечение между имотите по договора от КВС или
от КК и специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, достъпен чрез интернет
страницата на Министерството на земеделието
и храните, неразделна част от договора.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „7-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
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4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 6. В чл. 47ш, ал. 9 думите „притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност
на земеделски земи и трайни насаждения,
издаден от Камарата на независимите оценители“ се заменят с „вписан в регистъра
на независимите оценители и притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност
на земеделски земи и трайни насаждения“.
§ 7. В чл. 56д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, в изречение първо числото „120“
се заменя с „240“.
2. Създават се нови ал. 6 – 8:
„(6) Размерът на дължимите суми по § 16
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се определя
като произведение от цената на имота, определена по чл. 90 ППЗДС, и броя на месеците
за времето от настъпването на дължимостта
на сумите съгласно чл. 27а ЗСПЗЗ до датата
на разпореждане със сградите/съоръженията, разделено на 240. Сумите за ползване на
имота се заплащат в левове.
(7) Документът, удостоверяващ, че са заплатени дължимите суми по ал. 6, се издава
от областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имота.
(8) Когато в имота – предмет на разпореждане, съществуват сгради и/или съоръжения,
придобити от един собственик по различно
време, той дължи суми за ползване на земята
от датата на придобиване право на собственост
върху съответната сграда или съоръжение
съгласно чл. 27а ЗСПЗЗ.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея:
а) в т. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“;
б) в т. 3 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
5. Досегашните ал. 8 – 10 стават съответно
ал. 11 – 13.
§ 8. В чл. 56ц, ал. 2, т. 2 след думите „чл. 27,
ал. 8 ЗСПЗЗ“ се добавя „и § 12а от преходните
и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ“.
§ 9. В чл. 56ш, ал. 1, в основния текст след
думите „чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ“ се добавя
„и § 12а от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ“.
§ 10. Член 60а се изменя така:
„Чл. 60а. Решенията на общинските служби
по земеделие във връзка с възстановяването
на собствеността и обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд, както и във връзка
с оземляването на граждани се подписват от
началника на общинската служба по земеделие, от служители, определени от директора
на областната дирекция „Земеделие“, и от
длъжностни лица, определени от министъра
на земеделието и храните.“
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§ 11. В чл. 70, ал. 3 думата „магнитен“ се
заменя с „оптичен“.
§ 12. В чл. 72, ал. 7, т. 3 след думата „споразумението“ запетаята се заменя със съюза
„и“, а думите „и за попадащите в границите
на масивите пътища и напоителните канали,
които не функционират“ се заличават.
§ 13. В чл. 72в, ал. 3, т. 3 думите „и полските пътища“ се заличават.
§ 14. В чл. 73, ал. 2 думата „магнитен“ се
заменя с „оптичен“.
§ 15. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и полските пътища“ се
заличават.
2. В ал. 3 думите „10 септември“ се заменят
с „20 септември“.
3. В ал. 4 думите „15 септември“ се заменят
с „25 септември“.
§ 16. В чл. 75а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „полските пътища и напоителни канали“ и запетаята след тях се
заличават;
б) в т. 2 думите „полските пътища и напоителни канали“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. Създава се чл. 75б:
„Чл. 75б. (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на
съответния масив може да подаде заявление
до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1
ЗСПЗЗ за предоставяне на:
1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими
за осигуряване на пътен достъп до имотите;
2. напоителни канали, които не функ
ционират.
(2) Въз основа на подадените заявления по
ал. 1, т. 1 директорът на областната дирекция
„Земеделие“ подава искане до общинския съвет
за предоставяне на имотите – полски пътища,
по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ.
(3) Въз основа на подадените заявления
по ал. 1, т. 2 директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава до собственика
на съоръжението искане за предоставяне на
напоителни канали, които не функционират,
по цена в размер на средното годишно рентно
плащане за землището. В едномесечен срок
от получаването на искането собственикът
на съоръжението:
1. представя на директора на областната
дирекция „Земеделие“ писмено съгласие, към
което прилага документ, удостоверяващ, че
напоителните канали не функционират, и
2. отправя предложение до ползвателя на
масива за сключване на договор за имота.
(4) В едномесечен срок от получаването
на предложението по ал. 3, т. 2 ползвателите
сключват договори за съответната стопанска
година със собственика на съоръжението и
заплащат сумата за ползване на напоителните канали.
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(5) Ползвателите на предоставените по реда
на ал. 2 и 4 имоти могат да кандидатстват
за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, при
условие че е извършено плащане в 3-месечен
срок от възникването на правното основание
за ползване на имотите.“
§ 18. В чл. 78а ал. 1 се изменя така:
„(1) Собственикът на земеделска земя или
упълномощено от него писмено с нотариална
заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие
за промяна на начина на трайно ползване на
имота или на части от него за други земеделски
нужди. За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението
се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в
който е посочено, че за имота няма въведени
забрани или ограничения за промяна на начина
на трайно ползване, произтичащи от заповеди
за защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие и за защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление
на защитени зони или защитени територии.
Промяна на начина на трайно ползване на
имоти, включени в обхвата на специализиран
слой „Постоянно затревени площи“, може да
се извършва само след тяхното изключване
от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.“
§ 19. В чл. 89, ал. 5 думите „притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност
на земеделски земи и трайни насаждения,
издаден от Камарата на независимите оценители“ се заменят с „вписан в регистъра
на независимите оценители и притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност
на земеделски земи и трайни насаждения“.
§ 20. В чл. 96, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „цифров модел
на проекта на план за уедряване“ се заменят
с „проект за изменение на кадастралната
карта, изработен въз основа на проекта на
план за уедряване“.
2. В изречение второ накрая се добавя
„и издава скици-проекти на имотите, които
предава служебно на лицето по чл. 93, ал. 2“.
§ 21. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „т. 6 ЗСПЗЗ“ се добавя „съответно – по реда на чл. 24а, ал. 6,
т. 4 ЗСПЗЗ“.
2. В ал. 2 след думите „трайно ползване“
се добавя съюзът „и“, а думите „и средните
годишни рентни плащания за землището или
за общината“ се заличават.
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3. В ал. 4 след думите „трайно ползване“
се добавя съюзът „и“, а думите „и средните
годишни рентни плащания за землището или
за общината“ се заличават.
§ 22. В чл. 99, ал. 1, в основния текст думите „и/или животновъдният обект – пасище“
се заличават.
§ 23. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9, изречение първо думите „и след
заплащане на наемната или арендната цена,
определена по пазарен механизъм, но не пониска от средното годишно рентно плащане
за землището или за общината“ се заличават.
2. Създава се ал. 10:
„(10) В договорите за предоставяне под
наем или аренда на пасища, мери и ливади
по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за определяне на
дължимата сума за наем или аренда се вписва
информация за общата площ на имотите по
договора, която попада в обхвата на актуалния
към датата на сключване на договора специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“. Данните се изготвят от собственика
на предоставяните имоти чрез извършване
на пространствено сечение между имотите
по договора от картата на възстановената
собственост или от кадастралната карта и
специализиран слой „Площи, допустими за
подпомагане“, достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието
и храните – неразделна част от договора.“
§ 24. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „се определя, като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто“ се
заменят с „е пазарната оценка, изготвена от
независим оценител, вписан в регистъра на
независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на
земеделски земи и трайни насаждения“.
2. Алинея 9 се отменя.
§ 25. В чл. 106, ал. 2, т. 4 думите „ал. 9 във
връзка с ал. 7 и 8“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
§ 26. Създава се глава дванадесета „Разпореждане със земеделските земи от държавния
и общинския поземлен фонд, заети с овощни
насаждения“:
„ Г л а в а

д в а н а д е с е т а

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ЗАЕТИ С ОВОЩНИ
НАСАЖДЕНИЯ
Чл. 110. (1) Собствениците на овощни
наса ж дени я, създадени върх у земеделск и
земи от държавния или общинския поземлен
фонд, могат да придобият право на собственост върху земите при условията на чл. 24д,
ал. 1 ЗСПЗЗ.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявления по
образец за придобиване право на собственост
върху земите, заети с овощни насаждения,
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до министъра на земеделието и храните чрез
областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на държавния имот – за земите
от държавния поземлен фонд, и до кмета на
съответната община – за земите от общинския
поземлен фонд.
(3) В случаите по чл. 24д, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
заявленията за придобиване право на собственост върху заетите с овощни насаждения
земи могат да се подават след 5 години от
изтичането на определения в договора гратисен период за създаване на насаждението.
(4) В заявлението по ал. 2 задължително се
посочват землището, номер на имота по КВС
или идентификатор по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР), вида на насаждението, както и единен идентификационен
код на юридическото лице или едноличния
търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. При подаване на заявлението
се представя документ за самоличност на
заявителя или на упълномощено лице. Към
заявлението се прилагат:
1. копие от документ за съдебна регистрация
за юридическите лица, които не са търговци;
2. протокол от заседание на съответния
оправомощен орган на юридическото лице,
съдържащ решение за закупуване на имота;
3. копие от документ, удостоверяващ начина на придобиване на собствеността върху
овощните насаждения върху имота;
4. документи, удостоверяващи липсата на
данъчни задължения, както и задължения
към осигурителни фондове;
5. нотариално заверено пълномощно, когато
документите се подават от упълномощено лице.
Чл. 111. (1) Заявленията по чл. 110, ал. 2 се
разглеждат от комисия, назначена от директора
на областната дирекция „Земеделие“, съответно – от кмета на общината, в едномесечен
срок от извършване на теренна проверка. В
състава на комисията участват представители
на областната дирекция „Земеделие“, съответно на общината, общинската служба по
земеделие, агрономи и други специалисти в
областта на овощарството. За резултатите от
работата на комисията се изготвя протокол,
който се одобрява от директора на областната
дирекция „Земеделие“, съответно – от кмета
на общината.
(2) Комисията извършва теренна проверка
за състоянието на овощните насаждения в
имота – обект на заявлението, в периода от
1 април до 1 ноември и изготвя констативен
протокол. За земите от държавния поземлен
фонд констативният протокол се изготвя по
образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(3) Въз основа на одобрения протокол на
комисията по ал. 1 директорът на областната
дирекция „Земеделие“, съответно – кметът на
общината, връща заявлението с мотивирано
писмо, когато:
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1. при теренната проверка по ал. 2 се установи, че имотът – обект на заявлението, не
представлява овощна градина, или
2. не са спазени изискванията по чл. 24д,
ал. 1 ЗСПЗЗ.
Чл. 112. (1) Комисиите по чл. 111, ал. 1
комплектуват преписки със заявлението и
документите по чл. 110, ал. 4, към които се
прилагат и:
1. документ, удостоверяващ правото на
собственост върху земеделските земи – предмет на разпореждане, и скица на имота от
КВС или КККР;
2. пазарна оценка, изготвена от независим
оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за
оценителска правоспособност на земеделски
земи и трайни насаждения, която се възлага
от директора на областната дирекция „Земеделие“, съответно – от кмета на общината;
3. данъчна оценка на имота;
4. констативен протокол, изготвен по реда
на чл. 111, ал. 2;
5. цветна извадка от цифровата ортофото
карта и геореферирани снимки на имота;
6. за зем и т е о т д ърж а вн и я позем лен
фонд – документ, удостоверяващ липсата на
задължения към Държавен фонд „Земеделие“,
към държавния поземлен фонд по сключени
договори, както и по чл. 34, ал. 6 и 8 и по
чл. 37в, ал. 7 и 10 ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в,
ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ;
7. за зем и т е о т общ и нск и я позем лен
фонд – документ, удостоверяващ липсата на
задължения към Държавен фонд „Земеделие“,
към общинския поземлен фонд по сключени
договори, както и по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в,
ал. 7 ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2
ЗСПЗЗ;
8. удостоверение за липса на реституционни
претенции за имота, издадено от общинската
служба по земеделие;
9. други документи за изпълнението на
специалните изисквания на ЗСПЗЗ.
(2) Информация за обстоятелствата по ал. 1,
т. 6 – 8 се събира служебно от областната
дирекция „Земеделие“ или от съответната
общинска администрация.
Чл. 113. (1) Комплектуваната с необходимите документи преписка за закупуване на земи
от държавния поземлен фонд, придружена със
становище относно наличието на условията
по чл. 24д, ал. 1 ЗСПЗЗ, в 3-дневен срок се
изпраща от областната дирекция „Земеделие“
в Министерството на земеделието и храните.
(2) Министърът на земеделието и храните
назначава със заповед постоянно действаща
комисия, която разглежда преписките, комплектувани по реда на чл. 112.
(3) Комисията по ал. 2 приема правила за
работата си, които се одобряват от министъра
на земеделието и храните.
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(4) За решенията на комисията по ал. 2
се съставя протокол, който се одобрява от
министъра на земеделието и храните. Протоколът съдържа решение, с което се предлага
на министъра на земеделието и храните да
издаде заповед за продажба на имота/имотите,
когато преписката отговоря на изискванията
на ЗСПЗЗ и този правилник, или при констатирани нередовности – преписката да се върне
в областната дирекция „Земеделие“.
(5) В едномесечен срок от одобряването
на протокола по ал. 4 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него
длъжностно лице издава заповед за разрешаване продажбата на имота или преписката
се връща с мотивирано писмо в областната
дирекция „Земеделие“.
(6) Заповедта за разрешаване на продажбата на имота по ал. 5 се изпраща в областната дирекция „Земеделие“ за сключване на
договор по пазарната оценка, изготвена от
независим оценител.
(7) Областната дирекция „Земеделие“ уведомява писмено заявителя по реда на ГПК за
стойността на имота и други такси и разноски,
сроковете за плащане и за сключване на договора и за последиците при неспазването им.
(8) Определените суми по ал. 7 се заплащат от заявителя в едномесечен срок от съобщението, като при неплащане в срок или
неявяване на лицето за сключване на договора
заповедта се счита за обезсилена.
Чл. 114. (1) Министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице сключва писмен договор за покупкопродажба в едномесечен срок от заплащане на
дължимите суми по чл. 113, ал. 7. Договорът
за покупко-продажба се вписва от купувача
в службата по вписванията по местонахождението на имота за негова сметка.
(2) Със сключването на договора за покупко-продажба договорите по чл. 24д, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ се прекратяват, като прекратяването
им се вписва в службата по вписванията едновременно с вписването на договора по ал. 1.
Чл. 115. Продажбата на земеделски земи
от общинския поземлен фонд, заети с овощни
насаждения, се извършва по реда на Закона
за общинската собственост при спазване на
изискванията на ЗСПЗЗ и този правилник.“
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3369
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 26 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 385 на Министерския съвет от 2015 г. за
дейността на Централния орган за общест
вени поръчки за нуждите на органите на
изпълнителната власт (ДВ, бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
думите „обществени поръчки“ се заменят с
„покупки“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. възложителите, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на здравеопазването по списък,
съгласно приложение № 3.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предмет на възлагане чрез ЦОП за
нуждите на възложителите по ал. 1, т. 4 са
само обществени поръчки с предмет доставка
на автомобилно гориво.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 4“.
4. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно
ал. 4 – 7.
§ 3. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Комуникацията между ЦОП и възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 4 по повод изпълнението на това постановление се осъществява чрез министъра на здравеопазването, с
изключение на изпълнението на задължението
на възложителите по ал. 1, т. 7.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 4“.
§ 5. Създава се приложение № 3 към чл. 4,
ал. 1, т. 4:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 4
Списък на юридическите лица по чл. 4, ал. 1, т. 4
№ по
ред

Наименование

1.

Регионални здравни инспекции

2.

Център „Фонд за лечение на деца“

3.

Център за асистирана репродукция

4.

Национален център по заразни и паразитни болести

5.

Национален център по наркомании

6.

Национален център по обществено здраве
и анализи

7.

Национален център по радиобиология и
радиационна защита

8.

Национална експертна лекарска комисия

9.

Центрове за спешна медицинска помощ

10.

Национален център по трансфузионна
хематология – София

С Т Р.
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№ по
ред

Наименование

11.

Районни центрове по трансфузионна
хематология

12.

Държавни психиатрични болници

13.

Домове за медико-социални грижи за деца

“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 думите „чл. 8а, ал. 4 и 5“ се заменят с „чл. 96, ал. 2“.
2. В § 3 думите „т. 2“ се заменят с „т. 2 и 4“.
3. В § 8 думите „и приложение № 2“ се заменят с „приложение № 2 и приложение № 3“.
§ 7. Навсякъде в постановлението, с изключение на § 2 от преходните и заключителните
разпоредби, думите „за обществени поръчки“
се заменят със „за покупки“, а абревиатурата
„ЦООП“ се заменя с „ЦОП“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) До сключването на рамково споразумение с предмета по чл. 4, ал. 2 по реда на
това постановление лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4
осигуряват автомобилно гориво, необходимо
за тяхната дейност, по досегашния ред.
(2) Заварените рамкови споразумения и договори с предмета по ал. 1, сключени от лицата
по чл. 4, ал. 1, т. 4, запазват своето действие за
срока, за който са сключени, освен ако бъдат
прекратени преди изтичането на срока им.
§ 9. В Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен
орган за възлагане на обществени поръчки в
сектор „Здравеопазване“ (обн., ДВ, бр. 44 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „възлагане на обществени поръчки“
се заменят с „покупки“.
2. В чл. 1 навсякъде абревиатурата „ЗЛД“
се заменя със „ЗЛЗ“.
3. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 16б, ал. 1“ се
заменят с „чл. 89, ал. 3“.
4. В чл. 5, т. 10, буква „в“ думите „150 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27
от 2011 г., бр. 17 и 20 от 2012 г. и бр. 104 от
2014 г.)“ се заменят със „73 на Министерския
съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)“.
5. В чл. 6:
а) в ал. 1, т. 6:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от всеки договор, сключен въз
основа на рамково споразумение, заедно с
приложенията към него, а за преустановения вътрешен конкурентен избор – копие от
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решението за преустановяване – в сроковете,
определени в ЗОП и в Правилника за прилагането на ЗОП;“
бб) в буква „б“ думите „по реда на чл. 6,
ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на
ЗОП“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „по чл. 8б ЗОП“ и „по
чл. 16б ЗОП“ се заличават.
6. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 1 думите „чл. 8а, ал. 1“ се заменят
с „чл. 96, ал. 2“;
б) в § 2:
аа) в ал. 1 думите „чл. 31 – 34 от Правилника за прилагане на“ се заличават;
бб) в ал. 3 думите „по чл. 8б ЗОП“ се заменят със „за възлагане на обществени поръчки“.
7. Навсякъде в постановлението думите
„Централния орган за възлагане на обществени
поръчки“, „Централният орган за възлагане
на обществени поръчки“ и „Централен орган за възлагане на обществени поръчки“ се
заменят съответно с „Централния орган за
покупки“, „Централният орган за покупки“ и
„Централен орган за покупки“, а абревиатурата
„ЦОВОПСЗ“ се заменя с „ЦОПСЗ“.
§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с
Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.; доп.,
бр. 10 от 2016 г.), в чл. 37 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 26 навсякъде думите „възлагане на
обществени поръчки“ се заменят с „покупки“.
2. Създава се т. 28:
„28. осъществява комуникацията по чл. 6,
ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския
съвет от 2015 г. за дейността на Централния
орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт (ДВ, бр. 2 от 2016 г.).“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3402

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 26 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за оценка на поземлени имоти в горски те
ритории, приета с Постановление № 236 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 63 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Оценките се изготвят по реда, определен в глава втора и в глава трета. Оценителят
посочва в доклада като крайна цена по-висо-
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ката от стойностите, определени по реда на
глава втора и глава трета.“
§ 2. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 3. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПО
МЕТОДА НА СРАВНИМИТЕ ПРОДАЖБИ“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „12“ се заменя с „24“.
2. В ал. 2 думата „средна“ се заменя със
„среднопретеглена“.
3. В ал. 4 думите „между частни лица“ се
заличават и числото „12“ се заменя с „24“.
4. В ал. 5 след думата „горски“ се добавя
„или земеделски“, а думите „съгласно бюлетин, издаден от ИАГ“ и запетаята пред тях
се заличават.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Оценителят може да определи цена
извън реда по ал. 2 – 5 по други методи,
описани в доклада за оценка, при спазване
на изискванията на чл. 4, ал. 3. В доклада за
оценка оценителят описва избрания метод
и декларира спазването на изискванията на
чл. 4, ал. 3.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) При определяне на цена на поземлени имоти в горски територии по реда на
ал. 2 – 6 оценителят посочва отделно цена
на насаждението и цена на земята, както и
обща пазарна цена на имота.“
§ 5. В наименованието на глава трета
думата „нормативна“ се заменя с „базисна“.
§ 6. В глава трета в наименованието на
раздел I накрая се добавя „по аналитичен
метод (метод на доходната стойност с пазарен
множител)“.
§ 7. В чл. 7, ал. 5 се създава изречение второ:
„При изготвянето на оценката оценителят
има право да прибавя към цената по-висока
добавка за местоположение и категория на
населеното място от посочената в приложение
№ 3 след обосновка в доклада за оценка за
причините за нейното използване.“
§ 8. В глава трета, в наименованието на
раздел II накрая се добавя „чрез метода на
приходната стойност“.
§ 9. В чл. 11, ал. 1 думите „съгласно приложение № 4“ се заменят с „по данни от
информационната система на ИАГ или друга
информация, която се описва в доклада за
оценка“ и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 13 думите „съгласно приложение
№ 4“ се заменят с „по данни от информационната система на ИАГ или друга информация,
която се описва в доклада за оценка“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение
№ 10“ се заменят с „по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка“.
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2. В ал. 2 думите „от приложение № 10“
се заличават.
§ 12. В чл. 17, ал. 1 ду мите „съгласно
приложение № 12“ се заменят с „по данни
от информационната система на ИАГ или
друга информация, която се описва в доклада
за оценка“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „съгласно приложение
№ 14“ се заменят с „по данни от информационната система на ИАГ или друга информация,
която се описва в доклада за оценка“.
2. В ал. 4 думите „приложение № 14“ се
заменят с „ал. 3“.
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за учредяване право на строеж
за срок 10 години върху поземлени имоти в
горски територии по чл. 54, ал. 1 ЗГ е равна на
сумата от цената на насаждението и 30 на сто
от цената на имота. За цена на насаждението
и на имота се вземат по-високите стойности
от определените по реда на глава втора и глава трета цени. При определянето на цена по
реда на глава трета цената на земята по чл. 7,
ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен
множител съгласно приложение № 23.“
2. В ал. 3 думите „глава трета, като цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23“ се заменят с „ал. 1, изречение второ и трето“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за учредяване на сервитут за
срок 10 години върху поземлени имоти в
горски територии по чл. 61, ал. 1 ЗГ и обезщетението за учредения сервитут по чл. 64,
ал. 4 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 20 на сто от цената на имота.
За цена на насаждението и на имота се вземат
по-високите стойности от определените по
реда на глава втора и глава трета цени. При
определянето на цена по реда на глава трета
цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава
със стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23.“
2. В ал. 2 думите „глава трета, като цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23“ се заменят с „ал. 1, изречение второ и трето“.
3. В ал. 3 думите „глава трета, като цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23“ се заменят с „ал. 1, изречение второ и трето“.
4. В ал. 5 думите „глава трета, като цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23“ се заменят с „ал. 1, изречение второ и трето“.
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§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената при промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии
по чл. 73, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗГ е равна на
сумата от цената на насаждението и 30 на
сто от цената на имота. За цена на насаждението и на имота се вземат по-високите
стойности от определените по реда на глава
втора и глава трета цени. При определянето на цена по реда на глава трета цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23.“
2. В ал. 3 думите „глава трета, като цената
на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23“ се заменят с „ал. 1, изречение второ и трето“.
§ 17. В чл. 30, ал. 1 накрая се добавя „или е
равна на цената на имота, определена по реда
на глава втора, в случай че тази цена е по-висока от определената по реда на глава трета“.
§ 18. В чл. 30а, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В основния текст след думите „чл. 41,
ал. 1“ се добавя „и чл. 43а от“.
2. Създава се т. 4:
„4. в случаите по чл. 43а ЗГ – цената за
една година е равна на 5 на сто от цената
на земята, определена по реда на чл. 7, ал. 1,
2 или 3.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. декларация за спазване на изискванията
на чл. 4, ал. 3.“
2. В ал. 3:
а) в т. 4 след думата „измервания“ се добавя „и други“;
б) създава се т. 8:
„8. използвани методи за изготвяне на
оценката по реда на глава втора.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В зак лючението на оценителск и я
доклад се посочва крайната цена на имота,
определена по реда на чл. 4, ал. 4, и цената
по чл. 1, за която се извършва оценката.“
§ 20. В чл. 39, ал. 1 думата „нормативната“
се заличава.
§ 21. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се отменя.
§ 22. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „базисната цена“ се
заменят с „цената“.
§ 23. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 и
чл. 13 се отменя.
§ 24. Приложение № 10 към чл. 16, ал. 1
се отменя.
§ 25. Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1
се отменя.
§ 26. Приложение № 14 към чл. 18, ал. 3
се отменя.
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Преходна разпоредба
§ 27. Оценките на поземлени имоти в
горски територии, представени в Изпълнителната агенция по горите или в регионалните
дирекции по горите преди влизане в сила на
постановлението, са валидни до изтичането
на срока им.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3403

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Споразу мение за у чред яване на Спешен
доверителен фонд на Европейския съюз за
стабилност и справяне с първопричините
за незаконната миграци я и разселените
лица в Африка и за неговия вътрешен пра
вилник, подписано на 12 ноември 2015 г.
в Ла Валета, и Сертификат за принос на
донорите по Приложение ІІ от Споразуме
нието за учредяване на Спешен доверителен
фонд на Европейския съюз за стабилност и
справяне с първопричините за незаконната
миграция и разселените лица в Африка и
за неговия вътрешен правилник, подписан
на 30 ноември 2015 г.
(Ратифицирани със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 12 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 16 от 2016 г. Споразумението е в сила за
Република България от датата на подписването му – 12 ноември 2015 г. Сертификатът за
принос на донорите е връчен в Европейската
комисия на 19 февруари 2016 г.)

СПОРАЗУМЕНИЕ

за учредяване на Спешен доверителен фонд на
Европейския съюз за стабилност и справяне
с първопричините за незаконната миграция
и разселените лица в Африка и за неговия
вътрешен правилник
(наричано по-нататък „Учредителното
споразумение“)
между
Европейската комисия, от името на Европейския съюз,
наричана по-нататък „Комисията“,
и
Пра ви т е лс т в о т о н а К ра лс т в о Б е л г и я
(„Белгия“)
и
Правителството на Република България
(„България“)
и
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Правителството на Чешката република
(„Чешка република“)
и
Прави телст вото на Кра лст во Дани я
(„Дания“)
и
Правителството на Федерална република
Германия („Германия“)
и
Правителството на Република Естония
(„Естония“)
и
Правителството на Ирландия („Ирландия“)
и
Правителството на Кра лство Испани я
(„Испания“)
и
Правителството на Република Франция
(„Франция“)
и
Правителството на Реп ублика Ита ли я
(„Италия“)
и
Прави т елст во т о на Реп убл ика Лат ви я
(„Латвия“)
и
Пра ви т е лс т во т о н а Реп у б л и к а Л и т в а
(„Литва“)
и
Правителството на Великото херцогство
Люксембург („Люксембург“)
и
Правителството на Унгария („Унгария“)
и
Пра ви т елс т во т о на Реп у бл и к а Ма л т а
(„Малта“)
и
Правителството на Кралство Нидерландия
(„Нидерландия“)
и
Правителството на Кралство Норвегия
(„Норвегия“)
и
Правителството на Република Австрия
(„Австрия“)
и
Пра ви т елс т во т о на Реп у бл и к а Пол ша
(„Полша“)
и
Правителството на Република Португалия
(„Португалия“)
и
Правителството на Румъния („Румъния“)
и
Правителството на Конфедерация Швейцария („Швейцария“)
и
Правителството на Република Словения
(„Словения“)
и
Правителството на Република Словакия
(„Словакия“)
и
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Правителството на Република Финландия
(„Финландия“)
и
Пра ви т елс т во т о на Кра лс т во Ш вец и я
(„Швеция“)
и
Правителството на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия („Обединено кралство“),
наричани по-нататък индивидуално „донор“
и колективно „донорите“,
К АТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:
1. В продължение на много години целият
регион на Сахел (включително басейна на
езерото Чад) и регионът на Африканския
рог са изправени пред все по-нарастващи
предизвикателства, като демографски натиск,
екологичен стрес, крайна бедност, вътрешни
напрежения, институционални слабости, слаба
социална и икономическа инфраструктура,
както и недостатъчна устойчивост на продоволствени кризи, които на някои места
прерастваха в открит конфликт, разселване,
престъпност, радикализация и пораждащ насилие екстремизъм, както и принудителна и
незаконна миграция, трафик на хора и нелегален трафик на мигранти. Предизвикателствата
в областта на сигурността са все по-тясно
свързани с терористични групи и незаконен
трафик от всякакъв вид. В по-широк регионален план последиците от кризите в Либия
и Йемен, както и вътрешните конфликти в
Судан, Южен Судан, Мали и терористичната
заплаха, свързана с Боко Харам, АКИМ и
Ал-Шабаб, поставиха целия регион в условията на криза.
2. Различни въоръжени конфликти в Африка, както и социалните и политическите
сътресения в Региона на съседство на ЕС (и
извън него) причиняват постоянно нарастващо
насилствено разселване на хора и хуманитарни последствия в огромен мащаб. Северната
част на Африка служи като транзитна, а до
известна степен и като крайна дестинация
на смесени миграционни потоци. В допълнение към това, влошената икономическа
обстановка в региона предизвика значително
понижаване на икономическата активност и
свиване на обема на местните и чуждестранните инвестиции. Това доведе до нарастване
на безработицата, по-специално сред младите хора. Растящите неравенства, липсата на
безопасност и защита на уязвимите групи,
както и ограничените права и възможности
породиха широко разпространено чувство на
изолация, особено сред представителите на
най-младите поколения.
3. Във всички тези страни кризата се проявява чрез засилен поток от принудителна
миграция, включително през пустинята Са-
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хара, Средиземноморието и други маршрути
към Европа. Европейск и ят съюз реагира
чрез увеличаване на хуманитарната помощ
и подкрепа за развитие, предоставяна на
мигрантите в цяла Африка. Европейският
съвет1 и Европейската програма в областта
на миграцията 2 призоваха за конструктивни
действия за предотвратяване на по-нататъшни загуби на човешки живот по море и за
засилване на цялостното сътрудничество с
ключови страни на произход и транзитно
преминаване. Наред с това те призовават за
постигане на тези цели чрез справяне, наред
с другото, с първопричините на незаконната
миграция и принудителното разселване в
страните на произход и транзитно преминаване и насърчаване на развитието на мирни и приобщаващи общества за устойчиво
развитие, по-специално чрез укрепване на
върховенството на закона, предприемане
на мерк и за справяне с нару шени ята на
човешките права, подобряване на достъпа
до образование, създаване на икономически
предпоставки и равни възможности, включително чрез насърчаване на достойни условия
на труд, подкрепа за законната мобилност и
изграждането на по-добро управление, включително по отношение на управлението на
границите, борбата с трафика и контрабандата
на хора, както и на ефективното и устойчиво
завръщане, реадмисия и реинтеграция на
незаконните мигранти, които не отговарят
на изискванията за предоставяне на закрила.
Това изисква по-твърда ангажираност и всеобхватен подход за подкрепа на усилията за
изграждане на капацитет на трети страни в
областта на миграцията и управлението на
границите, както и за стабилизиране и развитие на тази част на Африка – от Сахел до
Африканския рог и Северна Африка.
4. Сахелската стратегия на Икономическата
общност на западноафриканските държави
(ECOWAS), Стратегията за мир и сигурност
на Междуправителствения орган по развитие
(IGAD), както и Стратегията на ЕС за региона
на Сахел 3 и Стратегическата рамка на ЕС за
региона на Африканския рог 4 , признават в
частност значението на приемането на специален подход към периферните райони, които
се характеризират с много ниско присъствие
на държавата и пропускливост на границите,
както и с маргинализация и крайна бедност
на определени групи от обществото и повишена уязвимост към незаконна миграция,
екстремизъм, трафик на хора и контрабанда
EUCO 22/15, 26/06/2015.
COM (2015) 240, 13.5.2015.
3
http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy _
en.pdf.
4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/foraff/126052.pdf.
1
2
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на мигранти. Дейностите, насочени към решаване на проблемите на миграцията, следва
да се съсредоточат в регионите и страните
на произход и транзитно преминаване по
миграционните пътища и да се справят с
всички аспекти на тези проблеми в съответствие с Глобалния подход към миграцията и
мобилността, който включва ограничаване
и предотвратяване на незаконната миграция
и борба с трафика на хора, контрабандата на
мигранти и други престъпления, ефективно
връщане и реадмисия, международна закрила
и убежище, законна миграция и мобилност,
повишаване на взаимодействието между миграцията и развитието.
5. В Плана за действие на ЕС за региона
на Сахел 2015 – 2020 г., приет от Съвета по
външни работи на 20 април 2015 г. 5 (i), управлението на границите и борбата срещу
незаконни я т рафик и т ранснациона лната
организирана престъпност са откроени като
един от ключовите приоритети, наред с (ii)
предотвратяване и борба с радикализацията, (iii) създаване на подходящи условия за
младежта и (iv) миграция и мобилност. Тези
четири области се считат за особено важни
за стабилизиране на региона на Сахел. В
региона на Африканския рог двата основни
приоритета за страните от региона и за ЕС
са нарастващото проявление на внесена отвън и вътрешна радикализация и мащабното
разселване на над осем (8) милиона души,
подхранвано от конфликти, недостиг на ресурси и политически гнет.
6. В рамките на прегледа на Европейската
политика за съседство, миграцията и мобилността са откроени като ключова област на
сътрудничество за ЕС и неговите партньори.
Повишаването на мобилността, особено за
образователни, научни, културни, обучителни и професионални цели, има положителен
ефект както върху икономиката, така и за
обществото. Засилването на ангажираността
с най-младите поколения, с особен акцент
върху защитата на уязвимите деца и юноши,
може да играе важна роля за насърчаване
на тяхното приобщаване към обществото и
да ги превърне както в участници, така и в
бенефициенти на икономическото, социалното
и политическото развитие.
7. Мащабите и сериозността на кризата
на стабилността в региона и трудностите,
свързани с предоставянето на основни услуги, липсата на икономически перспективи за
местното население и ниския капацитет на
националните органи, изискват допълнителни
финансови ангажименти и конкретен мехаhttp://w w w.consi lium.europa.eu/en/press/pressreleases/2015/04/20-council-conclusions-sahel-regionalplan/.
5
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низъм за спешно предоставяне на подкрепа,
специално разработен за ситуации на нестабилност, наред с традиционните инструменти
на сътрудничеството за развитие.
8. Миграцията и мобилността са приоритет
в отношенията между ЕС и Африка, наред с
диалога по въпросите на миграцията и мобилността, както се вижда от процесите от Рабат
и Хартум, съществуващите партньорства за
мобилност и Общата програма за миграция
и мобилност.
9. Член 187 от Регламент (ЕС, Евратом)
966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета 6 („Финансовия регламент“), който
по силата на член 42 от Регламент 2015/3237
(„Финансовия регламент за 11-ия ЕФР“) се
отнася и за Европейския фонд за развитие,
упълномощава Комисията да създаде и управлява Доверителен фонд на ЕС съгласно
споразумение, сключено с други донори. Тези
фондове са предназначени да мобилизират
различни източници на финансиране от ЕС
и да получават приноси от държави – членки
на ЕС, и от донори от страни, които не са
членки на Съюза. Доверителните фондове на
ЕС са специално предназначени за кризисни
и следкризисни ситуации, за които опитът е
показал, че слабостта на местните администрации и внезапното повишаване на броя
на донорите изискват засилена координация
на действията на международната общност.
10. Изпълнени са всички условия за учредяване на Доверителен фонд на ЕС за региона
на Сахел, езерото Чад, Африканския рог и
Северна Африка („Доверителния фонд“). Доверителният фонд ще позволи на ЕС, неговите
държави-членки и международната общност
да реагират колективно на посочените по-горе предизвикателства в обща стратегическа
рамка, съгласувана с националните и регионалните власти и при реално разделение на
труда. Нито един от актьорите, желаещи в
момента да допринесат за стабилността на
региона, не би бил в състояние самостоятелно
да мобилизира необходимите човешки и финансови ресурси за планиране и предприемане
на действия в целия регион.
11. Въз основа на поуките от предишни
кризи и необходимостта от по-добра координация между програмите за възстановяване/
развитие и изг ра ж дане на национа лен и
местен капацитет и хуманитарната реакция
Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, Официален вестник
L 298, 26.10.2012, стр. 1.
7
Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март
2015 г. относно финансовия регламент, приложим
за 11-ия Европейски фонд за развитие, Официален
вестник L 58, 3.3.2015, стр. 17.
6
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като част от процеса на „взаимосвързаност
между помощ, възстановяване и развитие“
(LRRD), Комисията и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност предложиха
създаването на доверителен фонд, който да
действа колективно от името на Европейския съюз и на всички с принос към фонда,
осъществявайки стратегическо и оперативно
координиране.
12. Целта е да се разработи иновативен
Европейски прилагащ инструмент, който да
привлича средства от донори, включително
такива, които нямат капацитет самостоятелно да се намесят в региона. Доверителният
фонд ще адресира липсата на организираност
и фрагментацията в реакцията на международната общност и ще създаде нова форма на
европейско сътрудничество за помощ, която
ще гарантира взаимност на средствата и възможностите и бързо постигане на конкретни
резултати на място. Доверителният фонд
има за цел да осигури по-висока степен на
координация и по-силно интегриран подход
за обстойно справяне с миграционните предизвикателства.
13. С Решение от 20/10/2015 Комисията
реши да учреди Доверителния фонд и упълномощи Генералния директор на Генералната
дирекция за международно сътрудничество
и развитие да подпише настоящия Учредителен договор.
14. Доверителният фонд се учредява в
рамките на Европейския фонд за развитие.
Други инструменти, по-специално Инструментът за сътрудничество за развитие 8 (DCI),
Европейският инструмент за съседство (ENI),
Инструментът, допринасящ за стабилността
и мира 9 (IcSP), Европейският инструмент за
демокрация и права на човека10 (EIDHR) и
Регламент (ЕО) № 1257/96 от 20 юни 1996 г.
относно хуманитарната помощ (член 2 (d)
могат да допринасят във фонда в съответствие
с условията, посочени в техните регламенти,
както и в съответствие с лимитите, определени от многогодишната финансова рамка за
периода 2014 – 2020 г. При съблюдаване на
Регламент (ЕС) 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване
на финансов инструмент за сътрудничество за
развитие за периода 2014 – 2020 г.
9
Регламент (ЕС) 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване
на инструмент, който допринася за стабилността и
мира. Включването на краткосрочен компонент в
IcSP ще зависи от намирането на решения, които
да запазят гъвкавостта и бързината на действие в
съответствие с член 3 от Регламента за IcSP.
10
Регламент (EС) 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване
на финансов инструмент за мир и човешки права.
8
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пълномощията на съответните допринасящи
финансови инструменти ще бъде възприет
„смислов“ подход.
15. Общата цел и предназначение на Доверителния фонд е да се предприемат действия за
разрешаване на кризите в районите на Сахел
и езерото Чад, Африканския рог и Северна
Африка. Фондът ще подкрепя всички аспекти
на стабилността и ще допринася за по-добро
управление на миграцията, както и за преодоляване на първопричините за дестабилизация, насилствено разселване и незаконна
миграция, по-специално чрез насърчаване
на устойчивост, икономически предпоставки
и равни възможности, сигурност и развитие
и адресиране на нарушенията на човешките
права. Доверителният фонд ще действа в координация с националните и регионалните
рамки, инструментите на ЕС, на двустранното сътрудничество на държавите-членки
и на инструментите на други партньори за
развитие. Действията на Доверителния фонд
следва да се вписват в бъдещите и настоящите
дейности/документи за съвместно планиране,
разработени съвместно от държавите-членки, Комисията, върховния представител на
Съюза по въпросите на външните работи и
политиката за сигурност, както и странитебенефициенти.
16. Сътрудничеството за развитие вече
до голяма степен допринася за справяне с
първопричините за миграцията и текущото
програмиране на ЕС както в Региона на съседство, така и в Субсахарска Африка, вече
подкрепя африкански партньори за справяне
с редица от най-неотложните въпроси. Спешният доверителен фонд на Европейския съюз
за стабилност и справяне с първопричините
на незаконната миграция и разселените лица
в Африка се явява допълнителен инструмент в помощ на най-уязвимите и засегнати
страни. Доверителният фонд ще действа при
субсидиарност и взаимно допълване с инструментите на ЕС и/или други донори. Фондът
ще обхваща дейности, при които ще може да
прояви добавена стойност в сравнение с други
инструменти на ЕС (или други партньори за
развитие, включително държави – членки на
ЕС), например чрез насочване на дейности в
области, които не са под контрола на националните органи, и/или чрез предприемане на
необходими действия, които могат да попадат
извън обхвата на подписаните Национални и
регионални индикативни програми и/или чрез
прилагане на различни методи за изпълнение.
17. Различните политически реалности и
ниво на сигурност в трите региона, както и
различната степен на политически диалог
и социално-икономическо сътрудничество
между ЕС и всеки един от тези три региона
предполагат диференциран подход към стратегията и управлението на Доверителния фонд.
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Ето защо фондът ще включва три „прозореца“, един за региона на Сахел и езерото Чад,
един за региона на Африканския рог и един
за Северна Африка. Това разграничаване
между трите прозореца ще бъде отразено в
управлението на Доверителния фонд и на
ниво оперативен комитет.
18. Доверителният фонд ще постига целите
си чрез обединяване на ресурсите и на капацитета за анализиране, идентифициране и осъществяване на дейностите, и по-специално тези
на донорите, активно действащи в регионите.
Целта е да се извлече полза от инструменти и
ноу-хау на Комисията и на държавите – членки на ЕС, така че да се разработи солидна
европейска реакция за справяне с кризите в
трите региона, включително с нарастването
на миграционните потоци. За да се избегне
дублирането на структури по места, наред с
използване на експертния опит на донорите,
Комисията („Доверителният орган“) ще прилага и метода на делегирано сътрудничество с
държавите-членки, при което принципите на
икономичност, ефикасност и ефективност могат ясно да се проявят. В тясно сътрудничество
с Европейската комисия, държавите-членки на
ЕС следва да допринесат за идентифицирането
на дейности, които ще бъдат представени на
всички донори на Доверителния фонд за финансиране. Капацитетът за експертна оценка
и изпълнение на други донори също може да
бъде мобилизиран.
19. Доверителният фонд е отворен за всички държави – членки на ЕС, които желаят
да допринесат за изпълнението на неговите
цели, както и за други донори.
20. Доверителният фонд се учредява за
ограничен период – до 31 декември 2020 г., с
цел да бъде даден краткосрочен и средносрочен
отговор на предизвикателствата пред трите
региона. В рамките на целите на Доверителния фонд, посочени в член 2 от настоящото
Учредително споразумение, решенията относно общата инвестиционна стратегия на фонда
ще се вземат от Съвета на Доверителния
фонд в тясно сътрудничество с националните
и регионалните власти. Стратегията ще бъде
изготвена в координация с други донори и
международни организации, действащи в региона, по-специално със съществуващата мрежа
за хуманитарна помощ. Доверителният фонд
ще работи в особено тясно сътрудничество с
Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия, „фонд Мадад“, с цел
координиране на действията и засилване на
взаимодействието по отношение на отговора
на кризата с бежанците.
21. Правилата за учредяване, управление,
администриране и отчитане на Доверителния
фонд трябва да бъдат установени в съответствие
с член 42 от Финансовия регламент относно
11-ия ЕФР, който се позовава на член 187 от
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Финансовия регламент, както и в съответствие
с принципите за икономичност, ефикасност
и ефективност.
22. Решения за поправки към Решение C
(2015) 7293 на Комисията за учредяване на
Доверителния фонд ще се вземат от Колегиума на Европейската комисия в съответствие с член 42 от Регламент 2015/323, който
се отнася до член 187 (8) от Регламент (ЕС,
Евратом) 966/2012.
23. Те трябва да зачитат и Решение 2010/427/
ЕС на Съвета за определяне на организацията
и функционирането на Европейската служба
за външна дейност (ЕСВД), и по-специално
разпоредбите на член 9 относно разделението
на компетенциите между службите на Комисията и ЕСВД, що се отнася до инструментите
за външна дейност и програмирането.
СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
Част I – Общи разпоредби
Член 1
Създаване на Доверителния фонд
1.1. Комисията създава Доверителен фонд
по смисъла на член 42 от Регламент на Съвета № 2015/32311 „СПЕШЕН ДОВЕРИТЕЛЕН
ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНОСТ И СПРАВЯНЕ С ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ
И РАЗСЕЛВАНЕТО НА ХОРА В АФРИК А“
(„Доверителни я фонд“) в съответствие с
нейно решение от 20 октомври 2015 г., съгласувано с Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия,
Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия,
Норвег и я, А вст ри я, Полша, Пор т у га ли я,
Румъния, Швейцария, Словения, Словакия,
Финландия, Швеция и Обединеното кралство
по настоящото Учредително споразумение.
1.2. Доверителният фонд се управлява
от името на донорите и на Европейския
съюз от Комисията („Доверителен орган“) в
съответствие с разпоредбите на настоящия
учредителен акт и под отговорността на оправомощения разпоредител със средства по
делегиране на Генерална дирекция „Сътрудничество и развитие“. Доверителният фонд не
е самостоятелно юридическо лице.
Член 2
Цели на Доверителния фонд
2.1. Общата цел на този Доверителен фонд
ще бъде преодоляване на кризи в регионите
на Сахел и езерото Чад, Африканския рог и
Регламент на Съвета (EС) № 2015/323 от 2 март
2015 г. относно финансовия регламент, приложим
за 11-ия Европейски фонд за развитие, OВ L 58,
3.3.2015, стр. 17.
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Северна Африка. Той ще подкрепя всички
аспекти на стабилността и ще допринася за
по-доброто управление на миграцията, както
и за справяне с първопричините за дестабилизацията, принудителното разселване и
незаконната миграция, по-специално чрез
насърчаване на устойчивост, създаване на
икономически предпоставки и равни възможности, сигурност и развитие, и предприемане на мерки за справяне с нарушенията на
човешките права.
2.2. Предложените дейности за постигане
на тези цели са изложени в Приложение I на
Учредителното споразумение. Tези дейности
засягат следните държави:
(а) За региона на Сахел и езерото Чад:
Буркина Фасо, Камерун, Чад, Гамбия, Мали,
Мавритания, Нигер, Нигерия и Сенегал.
(b) За региона на Африканския рог: Джибути, Еритрея, Етиопия, Кения, Сомалия, Южен
Судан, Судан, Танзания и Уганда.
(с) За Северна Африка: Алжир, Египет,
Либия, Мароко и Тунис.
(d) Африканските съседи на тези държави също може да се възползват от проекти
с регионално измерение, за да се справят с
регионалните миграционни потоци и свързаните с тях предизвикателства, разглеждано за
всеки случай поотделно.
Член 3
Ресурси на Доверителния фонд
3.1. Общи разпоредби
Финансовите ресурси на Доверителния
фонд се състоят от:
(a) приноси от донори и от Европейския
съюз в съответствие с членове 3.2, 3.3, 3.5 и
3.6 съответно;
(b) приходи, генерирани от дейностите на
Доверителния фонд, включително възнаграждения от инвестиции, направени със средства,
вложени по банковата сметка на Доверителния
фонд (съгласно предвиденото в член 8.2.1);
(c) неизползвани средства, върнати на
Доверителния фонд след приключване на
финансираната от него дейност;
(d) възстановени суми от страна на Управителя от бенефициенти по Доверителния
фонд; и
(e) дарения, направени от физически лица
или частни субекти (без такива, работещи в
сферата на обществените услуги).
За целите на настоящото Учредително
споразумение посочените в точка (e) дарения
не представляват приноси (съгласно дефинираното в точка 3.2) и даряващите лица или
субекти не се считат за донори.
3.2. Приноси на донори
3.2.1. Донорите правят приноси в Доверителния фонд (един „принос“ на донор) в
съответствие със следните разпоредби.
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3.2.2. Всеки принос от донор се извършва
след подписване на „сертификат за принос“,
изготвен съгласно образеца в Приложение
III и изпратен на Управителя от донора(ите).
Всеки сертификат за принос съдържа следната
информация:
(а) Сумата на приноса в евро или в друга
валута. Когато тя е деноминирана във валута, различна от евро, сумата се превръща в
евро при получаване на приноса по банковата
сметка на Доверителния фонд в съответствие
с член 8.3.1;
(b) Датата или датите, на които донорът
предоставя приноса на Доверителния фонд
(„дата(и) на плащане на приноса“), в съответствие с правилата, посочени в член 3.3;
(с) За донори, които самостоятелно правят
приноса под определения праг в членове 5.5.1
и 6.1.1(c)(i), но които като група правят вноска,
която е по-голяма от тези прагове, името на
донора и на неговия надлежно упълномощен
представител (и заместник), който, от една
страна, ще има право да гласува в Съвета
на Доверителния фонд и от друга страна, ще
представлява групата на тези донори („група
от донори“) и ще има права за гласуване в
Оперативния комитет съгласно предвиденото
в член 6.5.1;
(d) По искане на донор, направлението,
за което те разпределят своя принос (или
споделянето на направления) между следните
направления за инвестиране:
(i) Направление А за региона на Сахел и
езерото Чад (Буркина Фасо, Камерун, Чад,
Гамбия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия
и Сенегал);
(ii) Направление В за региона на Африканския рог (Джибути, Еритрея, Етиопия, Кения,
Сомалия, Южен Судан, Судан, Танзания и
Уганда);
(iii) Направление C за Северна Африка
(Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис).
3.2.3. Преди да подпишат Учредителното
споразумение, учредителните членове подписват сертификат за принос или подобен
документ, конкретизиращ ангажимента за
внасяне на приноси в Доверителния фонд,
включително сумата на приноса и графика за
плащане. Във втория случай учредителните
членове подписват сертификата за принос в
срок до три месеца от подписването на Учредителното споразумение.
3.2.4. Чрез изпращане на подписан сертификат за принос до Управителя:
(а) донорът сключва неотменим ангажимент
да прави в него принос на договорените дати
за плащане на принос; и
(b) донорът се задължава да спазва Учредителното споразумение.
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3.2 . 5. Доно ри т е може д а по с оч ат
направление(я), за които разпределят приноса
си, но не може да поставят други условия за
използването на техния принос освен посочените в Учредителното споразумение.
3.2.6. Донор може по всяко време да направи допълнителен принос в Доверителния
фонд. За целта се издава нов сертификат за
принос съгласно предвиденото в член 3.2.2.
3.2.7. Без да се нарушава член 3.6, Управителят трябва да реши дали да приеме
нов или допълнителен принос в годината,
предшестваща закриването на Доверителния
фонд, съгласно предвиденото в член 17.2.1(d).
3.3. Плащане на вноски от донори
3.3.1. Донорите плащат своята вноска(и)
по банковата сметка на Доверителния фонд,
посочена в член 8.2.1, в срок до три месеца
от датата на подписване на сертификата за
принос.
3.3.2. По искане на въпросния донор вноските може да се плащат на не повече от пет
части. Първата част трябва да се плати в срока,
посочен в предходния параграф. Останалите
части трябва да бъдат платени в съответствие
с графика за плащане, определен в сертификата за принос.
3.3.3. По дерогация с второ изречение от
член 3.3.2 тримесечният срок за плащането
на първата част от първоначалната вноска на
учредителен член може да бъде удължен до
31 декември 2016 г. по искане на съответния
учредителен член.
3.4. Потвърждаване получаването на приносите от страна на Комисията
При получаване на подписания сертификат
за принос Комисията издава потвърждение за
получаване, което включва следното:
(а) данни за приноса, т.е. сумата, валутата
и избраното географско направление(я);
(b) таблица, показваща съвкупната сума на
договорения принос и действително платените
суми от всеки донор;
(с) правата на глас, придобити по този начин
в Оперативния комитет съгласно член 6.4.1.
При издаването на такова потвърждение
Комисията се задължава да използва средствата в съответствие с разпоредбите на Учредителното споразумение и ако е приложимо, с
избора на направление(я), направен от донора.
3.5. Приноси на Европейския съюз
Европейският съюз прави приноси в Доверителния фонд в съответствие със своите
финансови правила и основния акт на финансовия инструмент, използван за финансиране на Доверителния фонд, включително
правилата, които са приложими за ЕФР. Tези
приноси ще бъдат използвани във връзка с
тематичния и географския обхват на всеки
инструмент и ще съответстват на съответната
тяхна регулация особено по отношение на
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правилата за Официална помощ за развитие
(ODA). Членове 3.2 и 3.4 се прилагат mutatis
mutandis за приноса на Европейския съюз.
3.6. Нови донори
Доверителният фонд е отворен за приноси
от държави – членки на ЕС, или определени
от тях органи за целта и, при спазване на
членове 5.2(e) и 3.1(e), от трети държави и
други вносители. С плащането на вноски в
Доверителния фонд и подписването на сертификат за принос новите донори ще спазват
Учредителното споразумение, към което се
задължават да се придържат.
3.7. Сертификати за принос
Всички подписани сертификати за принос
са дадени в Приложение II.
3.8. Местонахождение на Доверителния
фонд
Довери т ел н и я т фон д се у п ра вл я ва о т
Брюксел.
Част II – Разпоредби за управление
Член 4
Управителни органи на Доверителния фонд
4.1. С настоящото Учредително споразумение се създават следните управителни органи:
(а) Съвет на Доверителния фонд, който
създава и прави преглед на стратегията на
Доверителния фонд в съответствие с целите,
определени в член 2;
(b) Оперативен комитет, отговарящ поконкретно за избора на дейности, които ще
бъдат финансирани от Доверителния фонд в
рамките на дейностите, изброени в Приложение І.
4.2. Управлението на Доверителния фонд
се осиг у рява от Комиси ята (доверителен
орган), която изпълнява функцията на секретариат на Съвета на Доверителния фонд
и на Оперативния комитет. Тя отговаря за
реализирането на дейностите, финансирани
от Доверителния фонд.
Член 5
Съвет на Доверителния фонд
5.1. Състав на Съвета на Доверителния фонд
5.1.1. Съветът на Доверителния фонд се
състои от представители на донорите, от Комисията, действаща от името на Европейския
съюз, и като наблюдатели – представители на
държави – членки на ЕС, които не са донори
(„наблюдатели“). Ако е уместно, може да
бъдат поканени представители на въпросните
държави и техни регионални организации като
наблюдатели за обсъждане на стратегиите на
Доверителния фонд за всяко направление.
5.1.2. Генералният директор на Генерална
дирекция „Международно сътрудничество и
развитие“, който представлява Комисията,
председателства заседанията на Съвета на
Доверителния фонд („Председател“), подпо-
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маган от учредителните членове на Доверителния фонд („Заместник-председатели“).
Председателят взаимодейства с представител
на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност и от ръководителите на делегациите
на ЕС в регионите. Управителят присъства на
заседанията на Съвета на Доверителния фонд
и действа като негов секретариат.
5.1.3. Председателят може да реши да покани представители на други трети страни или
експерти за разискване на конкретни точки
от дневния ред от заседанието на Съвета на
Доверителния фонд. Обикновено мнозинство
от донори обаче може да се противопостави
на тяхното участие в заседанието.
5.1.4. Всеки донор назначава надлежно
упълномощен представител, „пълноправен
представител“. Ако пълноправният представител не може да присъства, може да бъде
определен заместник за участие в заседанията.
Всеки представител, с изключение на този
на Комисията, може да представлява повече
от един донор в Съвета на Доверителния
фонд, при условие че въпросните донори заедно уведомят Управителя и изпратят копие
от документа за упълномощаване, съставен
преди заседанието. Представителите може
да бъдат придружавани от един или повече
консултанти.
5.1.5 Никой представител (или консултан тск и персона л) не може да пол у чава
възнаграждение в каквато и да било форма
от Доверителния фонд. Те поемат всички
разходи, произтичащи от техните функции,
включително всички извършени разходи за
пътуване и присъствие на заседания на Съвета
на Доверителния фонд.
5.2. Роля и отговорности на Съвета на
Доверителния фонд
Съветът на Доверителния фонд се задължава:
(а) в съответствие с разпоредбите на член
2.1 да приеме и направи преглед на стратегията на Доверителния фонд;
(b) в съответствие с разпоредбите на член
2.1 да коригира географския и тематичния
обхват на дейностите на Доверителния фонд
(включително създаването на ново географско
направление);
(с) да издаде стратегически насоки, адресирани до Оперативния комитет и Управителите
на Доверителния фонд;
(d) да получи годишния отчет за дейността
и финансовия отчет на Доверителния фонд,
подготвени от Управителите и одобрени от
Оперативния комитет, и да направи оценка на
резултатите и въздействието на финансираните
от Доверителния фонд дейности;
(e) да реши дали донори, различни от държави – членки на ЕС, да внасят приноси в
Доверителния фонд и да определи условията,
при които може да приема такива приноси;
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(f) да вземе решение при предложени изменения на Учредителното споразумение в
съответствие с член 19; и
(g) да вземе решение за прекратяване на
Доверителния фонд в съответствие с член 17.2.
5.3 Стратегия на Доверителния фонд
Доверителният фонд ще се ръководи от
стратегия – подкрепена от ясна доказателствена база – която ще определи неговите
цели и приоритетни сектори. Тя се изготвя и
съгласува съвместно от службите на Комисията и ЕСВД (EEAS), преди да бъде съвместно
внесена в Съвета за одобрение.
5.4. Заседания на Съвета на Доверителния
фонд
5.4.1. Съветът на Доверителния фонд заседава толкова често, колкото е необходимо, и
най-малко веднъж годишно. Заседанията на
Съвета на Доверителния фонд може да бъдат
свиквани от Председателя по всяко време
или по искане на най-малко една трета от
донорите.
5.4.2. Заседанията на Съвета обикновено
се провеж дат в сградата на Европейския
съюз в Брюксел. Председателят и заместникпредседателите обаче може да предложат на
Съвета да заседават на друго място. Съветът
на Доверителния фонд може да провежда заседанията си чрез видеоконферентна връзка,
конферентно обаждане или друга система за
дистанционна комуникация.
5.4.3. Ако е необходимо и в съответствие
с Уч реди т ел но т о споразу мен ие, С ъвет ът
на Доверителния фонд приема процедурни
правила. В случай на противоречие между
Учредителното споразумение и процедурните правила предимство има Учредителното
споразумение.
5.5. Право на глас, кворум, правила за
гласуване и разписани процедури
Съветът взема решения въз основа на
консенсус. Ако обаче се изисква гласуване,
се прилагат следните правила:
5.5.1. Всеки донор или група от донори,
които са представили подписан сертификат
за принос за сума не по-малка от 3 милиона
евро, има един глас в Съвета на Доверителния
фонд. Председателят има един глас и неговият/нейният положителен глас се изисква за
вземането на решения, взети от Съвета, за
да се осигури, че решенията съответстват на
закона и принципите на Европейския съюз и
на политиките, в съответствие с предвиденото
от Европейския парламент и Съвета на Съюза,
и отговарят на изискванията на Финансовите
регламенти и на отговорностите на Комисията
като Управител на Фонда.
5.5.2. Съветът е редовен, ако са изпълнени
и двете условия по-долу:
(а) Присъстващите донори представляват
най-малко една трета от донорите; и
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(b) Председателят и най-малко един заместник-председател присъстват на заседанието.
В началото на всяко заседание на Съвета
Председателят установява дали има кворум.
5.5.3. В случай на гласуване всяко решение
на Съвета на Доверителния фонд се взема с
обикновено мнозинство.
Член 6
Оперативен комитет
6.1 Състав на Оперативния комитет
6.1.1. Оперативният комитет се състои от
следните членове („Член(ове)“):
(а) представител на Комисията, действащ
от името на Европейския съюз, който председателства заседани ята на Оперативни я
комитет („Председателят“). Представител на
Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност и ръководителите на делегациите
на ЕС в страните-бенефициенти са част от
делегацията на Комисията;
(b) представители на учредителните донори, страни по настоящото Учредително
споразумение, които са представили подписан
сертификат за вноска на сума не по-малка от
3 милиона евро („Заместник-председатели“); и
(с) представители на други донори или
група от донори, които:
(i) са представили подписан сертификат за
принос на сума не по-малка от 3 милиона евро;
(ii) спазват всички ангажименти, съдържащи се в Учредителното споразумение, приложимо за тях, и по-конкретно тези относно
плащането на вноската.
6.1.2. Следните лица може да бъдат поканени
за наблюдатели на заседанията на Оперативния комитет („Наблюдател(и)“):
(а) по един представител на неплащащи
вноски държави – членки на ЕС;
(b) представител на органи на странитебенефициенти, включени в дневния ред;
(с) представител на регионални организации
(Икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS), Западноафрикански
икономически и паричен съюз (UEMOA),
Икономическа общност на централноафриканските държави (ECCAS), Икономическа и Парична общност на Централна Африка (CEMAC)
и съответни подрегионални организации за
Направление A; Междуправителствения орган
за развитие (IGAD) и Източноафриканската
общност (EAC) за Направление B и Съюза
на държавите от Средиземноморието и Арабската лига за Направление C), включени в
дневния ред.
Управителят участва в заседанията на Оперативния комитет и действа като секретариат.
6.1.3. Всек и член назначава на длеж но
упълномощен представител, „пълноправен
представител“. Ако пълноправният представител не може да присъства, може да бъде
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определен заместник за участие в заседанията.
Всеки представител, с изключение на този на
Комисията, може да представлява повече от
един донор в Оперативния комитет, при условие че въпросните донори заедно уведомят
Управителя и изпратят копие от документа за
упълномощаване, съставен преди заседанието.
Представителите може да бъдат придружавани
от един или повече консултанти.
6.1.4. Представителите не може да получават
възнаграждение в каквато и да било форма
от Доверителния фонд. Те поемат всички
разходи, произтичащи от техните функции,
включително всички извършени разходи за
пътуване и присъствие на заседанията на
Оперативния комитет.
6.2. Сесии на Оперативния комитет
Оперативният комитет организира работата
си в различни сесии, съответстващи на различните направления за инвестиране, доколкото
правилата за гласуване на донорите остават
едни и същи във всички сесии. Членовете
може да назначат различен представител за
всяка от тези различни сесии.
6.3. Роля и отговорности на Оперативния
комитет
Оперативният комитет се задължава:
(а) да разглежда и одобрява дейностите,
които се финансират от Фонда, които може
да бъдат групирани под формата на работна
програма;
(b) да контролира изпълнението на дейностите, финансирани от Доверителния фонд,
съобразявайки се със стратегическите насоки,
издадени от Съвета, да оценява ефективността
на системите за вътрешен контрол и да проследява наблюдения от вътрешни и външни
одитори;
(с) да одобрява годишни я от чет(и) за
финансираните дейности и годишните финансови отчети за предаване към Съвета на
Доверителния фонд в съответствие с членове
7.2(e) и 8.3.4; и
(d) да осигурява подходяща видимост на
финансираните дейности от Доверителния
фонд.
6.4. Заседания на Оперативния комитет
6.4.1. Оперативният комитет заседава толкова често, колкото е необходимо. Заседанията на Оперативния комитет може да бъдат
свиквани от Председателя по всяко време
или по искане на най-малко една трета от
членовете в деня на искането.
6.4.2. Заседанията на Комитета обикновено се провеждат в сградата на Европейската
комисия в Брюксел. Председателят обаче
може да предложи на Комитета да заседават
на друго място. Оперативният комитет може
да провежда заседанията си чрез видеоконферентна връзка, конферентно обаждане или
друга система за дистанционна комуникация.
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6.4.3. Ако е необходимо и в съответствие с
Учредителното споразумение, Оперативният
комитет приема процедурни правила. В случай
на противоречие между Учредителното споразумение и процедурните правила предимство
има Учредителното споразумение.
6.5. Право на глас, кворум, правила за
гласуване и разписани процедури
Оперативният комитет взема решения въз
основа на консенсус. Ако обаче се изисква
гласуване, се прилагат следните правила:
6.5.1. Всеки донор или група от донори,
които са представили подписан сертификат
за принос за сума не по-малка от 3 милиона
евро, има един глас в Оперативния комитет.
Председателят има един глас и неговият/
нейният положителен глас се изисква за вземането на решение.
6.5.2. Оперативният комитет е редовен, ако
са изпълнени и двете условия по-долу:
(а) Присъстващите членове представляват
най-малко една пета от членовете;
(b) Председателят и най-малко един заместник-председател присъстват на заседанието.
В началото на всяко заседание на Оперативния комитет Председателят установява
дали има наличие на кворум.
6.5.3. Без да се нарушава член 19 и в съответствие с член 6.5.1, в случай на гласуване
всяко решение на Оперативния комитет се
взема с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието и гласуващи членове.
6.5.4. По изключение Оперативният комитет
може да бъде консултиран и да вземе решения
с писмена процедура с мълчаливо съгласие
по спешен въпрос, повдигнат по инициатива
на Председателя. Тези решения се считат за
одобрени, освен ако най-малко една трета от
членовете отхвърлят предложението в срок
до пет (5) календарни дни след получаване на
писмено искане за решение, придружено от
съответните подкрепящи документи. За отхвърлянето на предложение трябва да бъде уведомен писмено Председателят на Оперативния
комитет. Председателят информира писмено
членовете за резултата от писмената процедура. Всички коментари от страна на членовете
по писмените процедури се изпращат с копие
до всички членове. Управителят отговаря за
осигуряване спазването на тази разпоредба.
6.6. Одобряване на дейности
6.6.1. Дейности, които ще бъдат финансирани от Доверителния фонд, трябва да получат
одобрението на Оперативния комитет.
Дейности под 10 милиона евро обаче може
да бъдат одобрявани само от Управителя в
рамките на лимитите за неангажирани налични ресурси на Доверителния фонд. Управителят трябва да информира Оперативния
комитет незабавно за всяко взето решение по
това делегирано правомощие.
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6.6.2. Всеки донор може да предлага дейности на Управителя за внасяне в Оперативния
комитет, при условие че попадат в обхвата на
Доверителния фонд и съответстват на дадените
от Съвета насоки.
6.6.3. Управителят може също така, съгласувайки с Оперативния комитет алокирането
на средствата, които следва да бъдат мобилизирани, в съответствие с приложимите
правила за изпълнението на дейностите, да
покани експерти в дадената област, на които
ще бъде заплатено със средства на Фонда след
неговото създаване, с цел идентифициране
на дейности във взаимодействие с местните
власти, международни и неправителствени
организации, държави – членки на ЕС, и
други донори и така да създаде диверсифици
ран портфейл. Този портфейл трябва да бъде
създаден, като се вземат предвид вече изпълнените от ЕС и от други донори дейности.
По-конкретно, Управителят може да покани
всяко квалифицирано лице или международни
граждански организации. Предимство ще се
дава на експертизата на Европейската комисия,
държави – членки на ЕС, и други донори в
съответствие с правилата, залегнали в член 10.
6.6.4. Управителят внася една или повече
предложени дейности пред Оперативния комитет за одобрение. Всяка предложена дейност се
описва в кратък документ („Проектен фиш“),
съдържащ основна информация, като вариации
в изпълнението, график, прогнозен бюджет и
др. Управителите представят тези Проектни фишове на заседанията на Оперативния комитет.
За дейности, при които изпълнението на
задачите е делегирано на трета страна („парт
ньор изпълнител“), Проектният фиш следва
да съдържа името на партньора изпълнител
или ако той още не е идентифициран, вида
на предвижданата организация и критериите,
които ще се използват за избора им.
6.6.5. След като отделна дейност бъде одобрена от Оперативния комитет, тя трябва да
бъде изпълнена в съответствие с Проектния
фиш. Ако по време на фазата на изпълнение
настъпи съществена промяна12 в характера на
дейността, която се налага след одобрението є от Оперативния комитет, Управителят
представя променения Проектен фиш с отразените поправки на Оперативния комитет за
одобрение преди тяхното изпълнение.
Кумулативни промени в разпределените средства
за работна програма или отделна дейност, одобрена
независимо от работната програма, които промени
не надвишават 20 % от максималното разпределение по работната програма или индивидуалната
дейност, не се считат за съществени, при условие
че не засягат съществено характера и целите на
тази дейност. Тези промени може да включват
увеличение на максималното разпределение по
работната програма или отделна дейност до 20 %.
12
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Когато дейност се нуждае от промени в
изключителни случаи на извънредна спешност,
Управителят може да промени Проектния
фиш и да уведоми незабавно Оперативния
комитет, който има десет работни дни след
уведомяването да отхвърли изменението.
Член 7
Управление на Доверителния фонд
7.1. Общи разпоредби
Доверителният фонд се управлява от Комисията (Доверителен орган) под отговорността
на оправомощения разпоредител със средства
по делегиране, назначен от Колегиума на
Европейската комисия.
Комисията делегира управлението на задачите по управлението на член(ове) на своя
персонал („Управител(и)“) в съответствие
със своите процедурни правила и създава
организационна структура, която е съобразена
с различните стратегии между различните
географски направления. Комисията взема
решение за назначаване на Управител за всяко
направление; в тези случаи всеки Управител
извършва задачите, предвидени в настоящото Споразумение, за дейностите, свързани с
направлението, за което той/тя е назначен/а.
Счетоводителят на Комисията е Счетоводителят на Доверителния фонд („Счето
водителят“).
7.2. Роля на Управителя и на Счетоводителя
Управителят и Счетоводителят на Доверителния фонд отговарят за следните задачи:
(а) действат като секретариат на Съвета
на Доверителния фонд и Оперативния комитет, включително по документацията и
логистиката;
(b) извършват финансовото управление на
Доверителния фонд в съответствие с член 8 и
предоставят цялата необходима информация
за изготвянето на финансови отчети;
(с) извършват дейности, пряко или непряко, чрез делегиране на задачи за изпълнение
на партньори изпълнители в съответствие с
член 10;
(d) изготвят до 15 февруари всяка година
предварителни отчети на Доверителния фонд,
които включват:
(i) годишните финансови отчети, изготвени
в съответствие с член 8.3.4(b);
(ii) годишния финансов отчет за дейностите,
финансирани от Доверителния фонд, изготвени
в съответствие с член 8.3.4(a);
(е) изготвяне на годишен доклад за дейностите, финансирани от Доверителния фонд,
тяхното изпълнение и резултати, включително резултатите от проверките, както и за
ефективността и ефикасността на системата
за вътрешен контрол; докладът се представя
първо на Оперативния комитет за одобрение
до 15 февруари, след което се представя на
Съвета на Доверителния фонд;
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(f) изготвяне и представяне на окончателните годишни доклади на Оперативния
комитет за одобрение до 15 юни, след което
се представят на Съвета на Доверителния
фонд, на Европейския парламент и на Съвета
на Европейския съюз, в съответствие с член
8.3.4(c);
(g) изготвяне на шестмесечни и годишни
финансови отчети в съответствие с член
8.3.4(a);
(h) предоставяне на всеки донор на копия
от годишния доклад, годишни финансови
отчети и веднага след като станат готови, на
финансовите отчети за дейностите, финансирани от Доверителния фонд;
(i) изготвяне на годишни или шестмесечни
прогнозни разпределения за Доверителния
фонд;
(j) предоставяне на донорите, в отговор
на разумни искания, на цялата необходима
информация; ако донор поиска значително
количество финансова информация, Управителят има право да поиска от искащия
донор да заплати разходите в съответствие с
договореното;
(k) вземане на решения за финансиране на
дейности под прага, установен в съответствие
с член 6.6.1.
7.3. Разходи за управление
Комисията има право да си приспадне сума
от 2,75 % от направените приноси на Европейския съюз в Доверителния фонд и 5 % от
сумите, внесени от други донори, за покриване
на разходи за управление в съответствие с
член 187(7) от Финансовия регламент, приложим по силата на член 42 от Финансовия
регламент за 11-ия ЕФР.
Комисията представя документ с подробен административен бюджет на Съвета на
Доверителния фонд всяка година. Този документ определя бюджетните тавани за целия
Доверителен фонд за предстоящата година
и предложените примерни разпределения за
всяко от направленията. Документът следва
да включва също така примерни бюджети за
следващите години и отчети за преразходи в
предходни години.
7.4. Отговорност на Комисията
7.4.1. В ролята си на Управител или Счетоводител на Доверителния фонд Комисията
упражнява същото ниво на грижа по Учредителното споразумение, каквото упражнява
при управлението на бюджетите, за които є
се предоставя управленска отговорност по
Договорите. Тя поема своята управленска и
доверителна отговорност като част от изпълнението на задълженията в съответствие с
член 187(10) от Финансовия регламент, приложим по силата на член 42 от Финансовия
регламент за 11-ия ЕФР.
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7.4.2. Задълженията на Комисията по отношение на Доверителния фонд и донорите
се ограничават до изрично предвидените в
Учредителното споразумение.
Част III – Финансови разпоредби
и разпоредби, отнасящи се за из
пълнението
Член 8
Финансово управление на Доверителния фонд
8.1. Финансово управление на Доверителния фонд
8.1.1. Счетоводителят води редовна и точна
отчетност на Доверителния фонд и дейностите, които той финансира, в съответствие със
съответните разпоредби в настоящия член.
Счетоводителят урежда съответните банкови въпроси (банкова сметка на Доверителния
фонд), включително откриването на една сметка или подсметка на прозорец и счетоводен
механизъм, даващ възможност на Управителя
да намери отличителния знак на средствата,
определени от всеки донор (прозорци).
8.1.2. Управителят изпълнява и други задачи, които са му определени от Учредителното
споразумение или се считат необходими за
ефикасното и ефективното управление на
Доверителния фонд.
8.1.3. Управителят изпълнява тази роля,
като:
(a) въвежда ефективни и ефикасни системи
за вътрешен контрол през цялото съществуване на Доверителния фонд;
(b) предоставя ресурсите, необходими за
административното управление на Доверителния фонд;
(c) информира донорите като част от своите
управителни функции;
(d) осигурява целесъобразно финансово
управление, включително възстановяване на
средства, където е необходимо;
(e) съставя годишен отчет за дейностите,
финансирани от Доверителния фонд (член
7.2(е), за одобрение от Оперативния комитет.
8.2. Управление на касовите операции
8.2.1. Счетоводителят отговаря за управлението на касовите операции и за управлението
на банковите сметки на Доверителния фонд.
Приходите от инвестициите на ликвидните
активи на Доверителния фонд се определят
два пъти годишно и съставляват единственото възнаграждение за всички средства по
сметките на Доверителния фонд. Това възнаграждение включва ликвидността и риска по
прехвърлянето, поет от Комисията в нейната
инвестиционна дейност, така че по всяко време
да покрие изискването за ликвидност за управление на сметките на Доверителния фонд.
8.2.2. Всички приходи, произтичащи от
средствата, депозирани по сметките на Доверителния фонд, са неразделна част от Доверителния фонд.
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8.3. Управление на банковите сметки, съставяне и одобрение на финансовите извлечения
на Доверителния фонд
8.3.1. Счетоводителят води отделни сметки
на Доверителния фонд, в които се отбелязват получаването на приносите, разходите
за одобрен и дей нос т и, вси ч к и пол у чен и
възнаграждения, заплащането на разходите
за дейността на Управителя и всички други
операции, които засягат ресурсите на Доверителния фонд. Счетоводителят осъществява
управлението на сметката на Доверителния
фонд в евро и в съответствие със счетоводните
принципи, които прилага в управлението на
бюджета, за което управление му е поверена
отговорност съгласно Договора. Счетоводителят извършва операции по обмен на валута
съгласно обичайните процедури. Приносите
се вземат предвид при внасянето в сметката
на Доверителния фонд за сумата в евро, получена от обмена в момента на постъпване
в сметката на Доверителния фонд.
8.3.2. Календарната година се явява финансова година на Доверителния фонд. Първата
финансова година е годината, която завършва
на 31 декември, след датата, на която Доверителният фонд започва своята дейност съгласно
член 17.1.3, но задълженията на Счетоводителя
за подготовка на финансовия отчет се прилагат
само по отношение на тази финансова година,
ако този период превишава 6 месеца.
8.3.3. Счетоводната система трябва да бъде
изработена така, че да организира бюджетната
и финансовата информация по начин, който
позволява да се вписват цифри, да се класират и записват и счетоводната информация
да бъде вярна, пълна и достоверна и да бъде
предоставяна своевременно. Счетоводната
система се състои от обща счетоводна сметка
и бюджетна сметка.
8.3.4. Финансовата информация се изготвя,
както следва:
(а) Управителят изготвя до 30 септември
всяка финансова година финансов отчет за
полугодието по дейностите на Доверителния
фонд и до 15 февруари годишен финансов отчет.
(b) Счетоводителят изготвя до 15 февруари предварителни годишни финансови
извлечения.
(c) След подготовка и одит съгласно член
11 Управител ят и счетоводител ят внасят
окончателните отчети в Оперативния комитет
за одобрение. Тези отчети трябва да бъдат
одобрени до 15 юни.
(d) Всички финансови вписвания и финансови извлечения се извършват в евро.
(e) Финансовите извлечения се изготвят в
съответствие със счетоводните правила на ЕС.
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Член 9
Правила за допустимост на дейности, наци
оналност и произход
9.1. Допустими дейности
За да бъде една дейност допустима за финансиране от Доверителния фонд, тя трябва
да съответства на следните критерии:
9.1.1. Дейността трябва да допринася за
изпълнението на главните цели и задачи на
Доверителния фонд, както са изложени в
член 2.1.
9.1.2. Дейността трябва да се отнася за
страните, споменати в член 2.2, и техните
африкански съседи при условията, изложени
в член 2.2.
9.2. Правила за националност и произход
Прилагат се правилата за националност и
произход, приложими към финансовите инструменти на ЕС за външна дейност, както и
тези, приложими към ЕФР, които допринасят
към Доверителния фонд.
Член 10
Изпълнение на дейности, финансирани от
Доверителния фонд
Всяка дейност, след като е одобрена от
Оперативния комитет, се осъществява съгласно процедурите за изпълнение, предвидени в
приложимите правила и насоки на Комисията, включително тези, приложими към ЕФР.
Предвид целите на Доверителния фонд при
ситуации на кризи и след кризисни периоди
трябва да се използват гъвкави процедури в
съответствие с местните условия, за да се
осигури ефективното и отговорно използване на Фонда. За да се избегне дублиране на
структури на място, като се използва по найдобрия начин експертният опит на донора и
се осигури видимостта на Европейския съюз,
предпочитана опция при изпълнението на
проекти при ясно прилагане на принципите
на икономичност, ефективност и ефикасност
ще бъде делегираното сътрудничество с държави-членки. Трябва да се разглежда и възможността за сътрудничество с други донори.
Част IV – Окончателни разпоредби
Член 11
Защита на финансовите интереси, одит и
контрол
11.1. Защита на финансовите интереси на
Доверителния фонд
Комисията взема подходящи мерки при
изпълнение на дейност, финансирана от Доверителния фонд, да бъдат защитени финансовите
интереси на Съюза и на донорите чрез прилагане на превантивни мерки срещу злоупотреби,
измами, корупция и други незаконни дейности
чрез ефективен контрол и при разкриване
на злоупотреби, измами, корупция и други
незаконни дейности чрез възстановяване на
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средствата, изплатени погрешно. Договорите
и споразуменията, подписани с трети страни, дават право на Комисията да извършва
проверки на място, да спира плащания и изпълнение на дейности, когато са извършени
тежки злоупотреби, измами или корупция по
време на изпълнението, и да налага, където
е подходящо, ефективни, пропорционални и
възпиращи договорени наказания.
Европейската служба за борба със злоупотребите (ОЛАФ) упражнява същите пълномощия по отношение на Доверителния фонд
в неговата цялост, включително неговите
правителствени организации и представителите на донори и наблюдатели, участващи в
такива организации по отношение на други
дейности на Комисията.
11.2. Одит
11.2.1. Доверителният фонд, включително
дейностите, финансирани от него, преминава
през независим външен ежегоден одит. Разходите по тези външни одити се поемат от
Доверителния фонд.
11.2.2. Вътрешният одитор на Комисията
и Одиторската палата упражняват същите
правомощия върху Доверителния фонд, както
и върху другите дейности на Комисията.
11.3. Контрол
11.3.1. Комисията създава и осиг у рява
функционирането на ефективна и ефикасна
система за вътрешен контрол, която трябва
да осигури спазването на целите на вътрешния контрол, съгласно чл. 32 от Финансовите
правила.
11.3.2. Съгласно разпоредбата на член 17.2
Комисията най-малко пет години след прекратяването на Доверителния фонд:
(а) пази счетоводните документи относно
дейностите, финансирани от Доверителния
фонд, и
(b) предоставя на донорите в отговор на
разумни молби цялата съответна финансова
информация; ако донорът поиска съществена
част от финансовата информация, Управителят има право да поиска от молещия донор
заплащане на част от разходите, изчислено
по договорена база.
11.4. Достъп от институции и организации
на Европейския съюз
11.4.1. Комисията, партньорите изпълнители и организации, получаващи средства от
Доверителния фонд, трябва да предоставят на
служители и упълномощени представители на
(i) Европейската сметна палата, (ii) ОЛАФ и
(iii) на всяка друга съответна институция на
Европейския съюз достъп до всички документи
и информация по използването на ресурсите
на Доверителния фонд и да им разрешават
да изпълняват своите задължения съгласно
закона на ЕС в пълно съответствие с международното право и споразуменията, сключени между Европейския съюз и партньорите
изпълнители в това отношение.
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11.4.2. Всички споразумения и договори
за изпълнение на дейности, финансирани от
Доверителния фонд, изрично дават право на
служителите и оторизираните представители на (i) Комисията, включително ОЛАФ,
(ii) Европейската сметна палата и (iii) всяка
друга съответна институция или организация
на Европейския съюз да извършва одити,
проверки на място и/или инспекции.
11.4.3. Комисията предоставя на Европейския парламент и Съвета на Европейския
съюз годишни отчети и годишния доклад
съгласно член 7.2.
Член 12
Видимост
12.1. Комиси ята гарантира, че всичк и
организации и партньори изпълнители, получаващи средства от Доверителния фонд,
предприемат подходящи стъпки да огласят
факта, че дадена дейност е получила финансиране от Доверителния фонд в съответствие
с „Ръководството за комуникации и видимост
на външни дейности на ЕС“.13
12.2. Донорите се съгласяват Комисията да
публикува в каквато и да е форма и на каквато и да е платформа, включително на своя
интернет сайт, тяхното име и адрес, целта на
финансовото участие и предоставената сума.
12.3. Комисията може да използва средства от Доверителния фонд за осигуряване
на видимост на дейностите, финансирани от
Доверителния фонд.
Член 13
Оценка и мониторинг
Доверителният фонд и дейностите, финансирани от него, са предмет на правилата за
мониторинг и оценка, приложими за програми
за външна помощ на ЕС с оглед осигуряване
на спазване на принципите на икономия,
ефикасност и ефективност, като се отчитат
обстоятелства на нестабилност. Всяко предложение за дейност трябва да поставя цели
със съответни показатели за измерване, мониторинг и отчет на резултатите. Резултатите
трябва да се включват в Рамката за резултати
на Европейския съюз.
Член 14
Достъп до документи и конфиденциалност
Достъпът до документи на Доверителния фонд се управлява от Регламент (ЕС)
№ 1049/2001.14
Като подлежат на спазване на всички задължителни правила, донорите и Комисията
се задължават да запазват конфиденциалностhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility.
Регламент (EC) No 1049/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно
публичния достъп до документи на Европейския
парламент, на Съвета и на Комисията (OJ L 145,
31.05.2001, стр. 43).
13
14
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та на всеки документ, информация или друг
материал, предоставен от тях или от всяка
трета страна, с молба да се третира като конфиденциален най-малко за пет години след
датата на прекратяване на Доверителния фонд
съгласно член 17.
Член 15
Конфликт на интереси
Донорите и Комисията предприемат всички
необходими предпазни мерки за избягване на
конфликт на интереси. Конфликт на интереси
има там, където безпристрастното и обективно упражняване на функциите на всяко лице
съгласно Учредителното споразумение е компрометирано по причини от семеен характер,
личен живот, политически или национални
пристрастия, икономически интерес или друг
интерес, споделен с друга страна.
Член 16
Собственост и използване на резултатите
16.1. Без да се нарушават съответните
разпоредби на договорите и споразуменията,
подписани от Управителя или от партньорите
изпълнители, където управлението е непряко,
за изпълнението на дейности, финансирани от
Доверителния фонд, собствеността, правото
на собственост и промишленото и интелектуалното право на собственост на резултатите на Доверителния фонд или дейностите,
финансирани от него, и на отчетите и други
документи, отнасящи се до него, преминават
към Комисията.
16.2. Независимо от разпоредбите на член
16.1 и при условията на член 14 Оперативният комитет може да предостави на донорите
право на ползване безплатно и както намери
за добре на всички документи и други резултати, възлизащи от Доверителния фонд и от
дейностите, финансирани от него, независимо
от тяхната форма, при условие че с това те: (i)
не нарушават съществуващите промишлени
и интелектуални права на собственост, и (ii)
не вредят на интересите на Доверителния
фонд или неговите донори, или тези на Европейския съюз.
Член 17
Влизане в сила и продължителност на Дове
рителния фонд
17.1. Влизане в сила и начало на дейностите
17.1.1. Настоящото споразумение влиза в
сила за подписалите го на датата на подписване
от представител на Комисията от името на
Европейския съюз и най-малко един донор.
17.1.2. Доверителният фонд започва дейност,
когато съгласно член 3.21 на Управителя са
изпратени сертификати за принос, свидетелстващи за финансово участие най-малко
от 10 000 000 евро общо.
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17.1.3. Управител ят информира всички
донори за започването на дейността на Доверителния фонд.
17.2. Приключване на Доверителния фонд
17.2.1. Доверителният фонд продължава
да действа до настъпване на едно от следващите събития (всяко едно е „събитие на
прекратяване“):
(a) няма налични средства по сметките
на Доверителния фонд или обещани такива;
(b) Съветът на Доверителния фонд решава,
че Доверителният фонд трябва да приключи;
(c) Европейският парламент и/или Съветът
на Европейския съюз поиска приключване
на Доверителния фонд съгласно член 17.2.2;
(d) достигната е крайната дата за Доверителния фонд, която е 31 декември 2020 г.;
времетраенето на Доверителния фонд може да
се удължи с решение на Комисията, прието
по молба на Съвета на Доверителния фонд.
17.2.2. Европейск и ят парламент и/или
Съветът на Европейския съюз могат, ако е
подходящо, да се обърнат към Комисията да
престане да заделя средства на Европейския
парламент и/или Съвета на Европейския съюз
или да преразгледа Учредителното споразумение с оглед приключване на Доверителния
фонд. Съветът на Доверителния фонд се уведомява за такова искане.
17.3. Насочване на ресурсите при приключване на Доверителния фонд
Ако настъпи всяко едно от събитията,
предвидени в член 17.2, прилагат се следните
разпоредби по отношение на ресурсите на
Доверителния фонд:
(a) Управителят не предприема нови дейности освен тези, необходими за правилната
реализация, консервация и запазване на ресурсите на Доверителния фонд и изпълнението
на договорните задължения по отношение на
Доверителния фонд.
(b) Управителят изготвя съответни финансови извлечения, които са предмет на
одиторска процедура, спомената в член 11.
Тези одитирани финансови извлечения след
това се подават в Оперативния комитет за
одобрение.
(c) Председателят на Съвета на Доверителния фонд подава предложението на Съвета
относно приключване на Доверителния фонд
пред Комисията за решение.
(d) Съветът на Доверителния фонд обсъжда
възможното използване на наличните средства
и тези, които не са определени за ползване
към момента на приключване. Всички оставащи средства се връщат на пропорционална
основа в общия бюджет на Съюза, като общо
постъпление, на ЕФР; и на донорите.
Член 18
Прекъсване и случаи на форсмажор
18.1. Управителят може да прекъсне временно изпълнението на всички или част от
дейностите, ако така налагат обстоятелствата,
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особено в случаи на форсмажор. Управителят
информира своя Оперативен комитет незабавно и предоставя необходимите подробности.
Управителите полагат усилия да минимизират периода на прекъсване и възобновяват
изп ъ лнението на п рек ъснат и те дейност и
веднага щом условията позволяват, като информират съответния Оперативен комитет
своевременно.
18.2. Периодът за изпълнение на прекъсната
дейност автоматично се удължава с време,
равно на периода на прекъсване. Това не засяга каквито и да са промени в прекъснатата
дейност, необходими за новите условия на
изпълнение.
18.3. Нито една от страните не е отговорна за неизпълнението на своите задължения съгласно Учредителното споразумение,
ако не ги е изпълнила поради форсмажор.
Форсмажор означава всяка непредвидена
изключителна ситуация или събитие извън
контрола на страните, което не им позволява
да изпълнят което и да е задължение съгласно Учредителното споразумение и което не
се определя като грешка или небрежност от
тяхна страна (или от страна на партньорите,
подизпълнителите, представителите или служителите) и не би могло да бъде избегнато
чрез прилагане на добросъвестност. Не могат
да се приемат като форсмажор дефекти в оборудването или материалите, закъснение при
доставката им, трудови спорове, стачки или
финансови проблеми. Без да се засяга член
18.2, страната, прибягваща към форсмажор,
уведомява другата незабавно, като съобщава
неговото естество, вероятно времетраене и
предвиждания ефект и взема всички мерки
за минимизиране на възможните щети.
Член 19
Изменения на Учредителното споразумение
19.1. Изменения на Учредителното споразумение
Членове 2, 5, 6 и 19 могат да се изменят
чрез единодушно решение на Съвета на Доверителния фонд по предложение от който
и да е донор.
Дру гите разпоредби на Учредителното
споразумение могат да се променят по всяко
време чрез решение на две трети мнозинство
на Съвета на Доверителния фонд по предложение на управителите или на някой член.
При прилагането на член 5.5.1 се изисква
положителен глас от председателството.
19.2. Приложения II, III и IV
Приложения II, III и IV са прибавени към
Учредителното споразумение с информационна цел и могат да се променят от Оперативния комитет по предложение на Управителя.
При неизпълнение на член 19.1 подписаните
сертификати за принос (Приложение II) не
може да се изменят.
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Член 20
Оттегляне на донор от Доверителния фонд
Всеки донор може да реши да се оттегли
от Доверителни я фонд чрез подаване на
едномесечно писмено уведомление до председателството на Съвета на Доверителния
фонд. След като оттеглянето влезе в сила, то
отменя всички права и задължения на този
донор съгласно Учредителното споразумение
освен разпоредбите на член 3. Наблюдателите
информират Управителя за своето намерение
да прекратят своето участие.
Член 21
Приложим закон и юрисдикция
21.1. Финансовото участие и Доверителният
фонд се управляват от Учредителното споразумение чрез прилагане на действащото законодателство на ЕС и чрез общите принципи
на законодателството на държавите – членки
на ЕС.
21.2. Страните провеждат консултации по
молба на една от страните, ако възникне спор
относно интерпретацията, прилагането или
изпълнението на Учредителното споразумение, включително неговото съществуване,
валидност или прекратяване.
21.3. Ако тези консултации не доведат до
разрешаване на подобен спор по взаимно
съгласие по начин, удовлетворяващ и двете
страни, всяка от страните може да отнесе
въпроса до Общия съд на Европейския съюз.
Член 22
Приложения
Към Учредителното споразумение са приложени следните документи, които представляват неразделна част от него:
Приложение I: Подробно описание на
дейностите на Доверителния фонд
Приложение II: Подписани сертификати
за принос
Приложение III: Образец на сертификат
за принос от донор
Приложение IV: Образец на Проектен фиш
Подписано в Ла Валета на 12 ноември
2015 г. в 28 оригинални копия: 19 на английски
език, 4 на френски език, 2 на немски език, 1
на италиански език, 1 на португалски език и
1 на испански език.
(следват подписите)
Приложение I към Споразумението за учредяване
на Спешен доверителен фонд на Европейския
съюз за стабилност и справяне с първопричините
за незаконната миграция и разселените лица в
Африка и за неговия вътрешен правилник
Определяне на дейностите, които ще се финан
сират от Доверителния фонд
Дейностите, финансирани от Доверителния
фонд, трябва да спомогнат за постигане на общата
цел на Доверителния фонд, определена в член 2
на Учредителното споразумение, а именно за
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преодоляване на кризите в регионите на Сахел и
Езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка.
Той ще подкрепи всички аспекти на стабилността
и ще допринесе за преодоляване на първопричините за дестабилизацията, принудителното
разселване и незаконната миграция, най-вече
чрез насърчаване на устойчивостта, икономическите и равните възможности, сигурността
и развитието и чрез по-доброто управление на
миграцията. Доверителният фонд се намесва в
координация с национални и регионални рамки
и с инструментите на други партньори по въпросите на развитието.
1. Доверителният фонд ще финансира дейности
в следните държави:
– За Района на Сахел и Езерото Чад: Буркина
Фасо, Камерун, Чад, Гамбия, Мали, Мавритания,
Нигер, Нигерия и Сенегал;
– За Африканския рог: Джибути, Еритрея,
Етиопия, Кения, Сомалия, Южен Судан, Судан,
Танзания и Уганда;
– За Северна Африка: Алжир, Египет, Либия,
Мароко, Тунис.
Африканските съседи на тези държави също
биха могли да получат помощ по проекти с
регионално измерение след оценка на всеки
отделен случай, за да се справят с регионалните миграционни потоци и свързаните с тях
предизвикателства.
Финансираните дейности няма да съответстват непременно на обхвата на трите направления. По определени теми като управление
на миграцията ще се дава предпочитание на
дейности, включващи различни направления.
2. Доверителният фонд ще финансира дейности, допринасящи за:
2.1. Разработването на икономически програми, осигуряващи възможности за работни места,
особено за младежите и жените в местните общности, с фокус върху професионалното обучение
и създаването на микро- и малки предприятия.
Някои проекти ще допринесат по-конкретно за
подкрепа на реинтеграцията на завръщащите се
хора в техните общности.
2.2. Подкрепа на устойчивостта 115по отношение на продоволствената сиг у рност и на
по-широката икономика, включително основни
услуги за местни населения, и по-конкретно за
най-уязвимите, както и за бежанците и разселените хора, включително чрез продоволствена и
хранителна сигурност, здравеопазване, образование и социална защита, както и екологична
устойчивост.
2.3. Подобряване управлението на миграцията
във всички нейни аспекти в съответствие с Глобалния подход към миграцията и мобилността,
включително чрез принос към разработването на
основаващи се на права национални стратегии
за управление на миграцията, ограничаващи и
предотвратяващи незаконната миграция, борба

с трафика на хора, с контрабандата на мигранти и други свързани престъпления, ефективно
връщане и реадмисия, международна защита
и убежище, законна миграция и мобилност, и
засилване на синергиите между миграцията и
развитието. Всички усилия трябва да отчитат
факта, че миграционните потоци са смесени и
че трябва да бъдат намерени решения за хора,
които се нуждаят от международна защита. В
допълнение, в планираните дейности трябва да се
интегрира принципът за забрана на връщането.
2.4. Подкрепа за подобрения в цялостното
управление, и по-конкретно чрез насърчаване
предотвратяването на конфликти, недопускане
нарушаването на човешки права и прилагане на
демократичните принципи, включително чрез
изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието, както и правоприлагане и
аспекти, свързани с миграцията. Някои действия
ще допринесат и за предотвратяване и противодействие на радикализацията и екстремизма.
3. Съветът на Доверителния фонд разработва и прави преглед на цялостната стратегия на
Доверителния фонд.

Терминът „устойчивост“ (resilience) се използва в
документа в съответствие със Съобщение от 2012 г.
относно „Подход на ЕС към устойчивостта“ (COM
(2012) 586 final).

С настоящото потвърждаваме нашето намерение да предоставим принос за Доверителния
фонд в размер на [...] ([...]). [Ако приносът се
извършва във валута, различна от евро, добаве-
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Приложение III към Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския
съюз за стабилност и справяне с първопричините
за незаконната миграция и разселените лица в
Африка и за неговия вътрешен правилник
[Допълнителен] Сертификат за принос на до
норите
Подател: [Име на Донора], за краткост на
ричан „Донорът“
На вниманието на: Европейската комисия,
ГД „Развитие и сътрудничество“, за краткост
наричана „Управителят“ на Спешния довери
телен фонд на Европейския съюз за стабилност
и справяне с първопричините за незаконната
миграция и разселените лица в Африка
Дата: [...] 201…
Уважаеми ....,
Принос към Спешния доверителен фонд на
Европейския съюз за стабилност и справяне с
първопричините за незаконната миграция и
разселените лица в Африка, за краткост наричан
„Доверителният фонд“
Позоваваме се на Споразумението за учредяване на [име на доверителния фонд], сключено
на [дата], за краткост наричано „Учредителното
споразумение“.
Всички термини, изписани с главни букви,
използвани в този [допълнителен] сертификат
за принос имат значението, дадено им в Учредителното споразумение, освен ако друго не е
изрично споменато.
Член 1
Сума на приноса
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те следното: който се превръща в евро, когато
постъпи по сметката на Доверителния фонд в
изпълнение на Учредителното споразумение.]

Член 6
Представителство в Съвета на Доверителния
фонд

Член 2
Плащане

[Където е подходящо: (напр. на първата
вноска в Доверителния фонд): В изпълнение
на член 5.1.4 от Учредителното споразумение
Донорът ще назначи представител и заместникпредставител на Съвета на Доверителния фонд.
Имената им ще бъдат съобщени на Управителя
преди следващото заседание на Съвета на Доверителния фонд.]
[Където е под ход ящо: (напр. ако мини
малният праг, определен в член 6.1.1.d) бъде
достигнат): Донорът назначава представител и
заместник-представител в Оперативния комитет
в изпълнение на член 6.1.3 на Учредителното
споразумение. Имената им ще бъдат съобщени
на Управителя преди следващото заседание на
Оперативния комитет.]
[Където е подходящо: (напр. ако Донорът
е или стане член на Оперативния комитет):
При получаване на дарението по сметката на
Доверителния фонд Управителят ще потвърди
придобитото право на глас на Донора в Оперативния комитет.]
[Където е подходящо: За целите на член 6.1.1
(c) (i) от Учредителното споразумение сумата
на настоящия принос се обединява с приноса
на [име на друг донор (и)], който ще бъде представен в Оперативния комитет от представител
или заместник-представител на [донора/името на
друг донор], надлежно упълномощен от [донора/
името на другия донор(и)], който да приподпише
[ат] настоящия сертификат за принос.]
[ДОНОР]
Представляван от: ______________
[Име и позиция на упълномощения представител]
Дата: ______________
[А ко средствата са обединени: имена на
участващите донори]
Представляван от: ______________
[Име и позиция на упълномощения представител]
Дата: ______________

Ние ще предоставим този принос на Управителя в непосредствено налични средства ИЛИ
[на една вноска, изплатена не по-късно от] [дата]
ИЛИ [в съответствие със следния график] [само
когато приносът е в евро и при спазване на условията, предвидени в член 3 от Учредителното
споразумение] [посочете дати и сума, която ще
се изплаща на всяка дата].
Всички плащания по отношение на приноса
се извършват в съответствие с член 3 от Учредителното споразумение.
Член 3
Потвърждение от Донора
Учредителното споразумение се прилага и за
настоящия принос и Управителят ще се разпорежда с приноса в съответствие с Учредителното
споразумение.
С подписването на този сертификат за принос
Донорът признава, че той е получил копие от
Учредителното споразумение и че той ще бъде
обвързан във всички отношения от условията в
него, както и последващите му изменения.
Член 4
Комуникация
Всички съобщения или комуникации, адресирани до Донора, във връзка с Доверителния
фонд се адресират до:
[Адрес]
[Телефон:]
[Факс:]
[Ел. поща:]
Всички съобщения или комуникации, адресирани до Управителя, във връзка с Доверителния
фонд се адресират до:
[Адрес]
[Телефон:]
[Факс:]
[Ел. поща:]
Член 5
Лихви
При изтичане на срока за плащане, предвиден
в член 2, върху неизплатената част от приноса се
начислява лихва в размера, прилаган от Европейската централна банка към нейните основни
операции по рефинансиране, публикуван в серия
С на „Официален вестник“ на Европейския съюз
на първия ден от месеца, в който се дължи плащането, увеличена с три и половина процентни
пункта. Лихвата се изплаща за периода от деня
след изтичане на срока за плащане до деня на
плащането. Всяко частично плащане погасява
първо лихвите.

Приложение IV към Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския
съюз за стабилност и справяне с първопричините
за незаконната миграция и разселените лица в
Африка и за неговия вътрешен правилник
Проектен фиш на Доверителния фонд на ЕС,
използван за решенията на Оперативния комитет
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Заглавие/Номер
Обща стойност

Прогнозна обща стойност:
в евро
Обща сума от Доверителния
фонд:

Метод за помощ/
методи за изпъл
нение
DAC код

150

Сектор

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

2. ОСНОВАНИЯ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Резюме на проекта и неговите цели
2.2. Обща информация
2.2.1. Национална обща информация, ако е
приложимо
2.2.2. Секторна обща информация: политики и
предизвикателства (един параграф)
2.3. Научени уроци
2.4. Допълнителни действия
2.5. Координиране на донори
3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
3.1. Цели
Общата цел на програмата е:
Специфичните цели са:
3.2. Очаквани резултати и основни дейности
Очакваните резултати са:
3.3. Рискове и предположения
Основните рискове са следните:
Предположения, от които зависи успехът на
проекта и неговото изпълнение:
Включени са мерки за смекчаване, включително:
3.4. Междусекторни въпроси
3.5. Заинтересовани лица
4. ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
4.1. Споразумение за финансиране, ако е при
ложимо
4.2. Индикативен период за оперативно изпъл
нение
4.3. Компоненти и модули на изпълнението
4.4. Индикативен бюджет
Компонент

Сума в евро ‘000

Напредъкът на проекта ще се наблюдава по
следния начин:
4.5. Оценка и одит
4.6. Комуникация и видимост

СЕРТИФИКАТ

за принос на донорите
Подател: Министерството на външните
работи на Република България, за краткост
наричано „Донорът“
На вниманието на: Европейската комисия,
ГД „Развитие и сътрудничество“, за крат
кост наричана „Управителят“ на Спешния
доверителен фонд на Европейския съюз за
стабилност и справяне с първопричините за
незаконната миграция и разселените лица
в Африка
Дата: 30.11.2015 г.
Уважаеми Генерален директор,
Принос към Спешния доверителен фонд на
Европейския съюз за стабилност и справяне
с първопричините за незаконната миграция
и разселените лица в Африка, за краткост
наричан „Доверителният фонд“

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Позова ваме се на Споразу мениет о за
учредяване на Спешен доверителен фонд на
Европейския съюз за стабилност и справяне
с първопричините за незаконната миграция
и разселените лица в Африка, сключено на
12 ноември 2015 г., за краткост наричано
„Учредителното споразумение“.
Всички термини, изписани с главни букви, използвани в този сертификат за принос,
имат значението, дадено им в Учредителното
споразумение, освен ако друго не е изрично
споменато.
Член 1
Сума на приноса
С настоящото потвърждаваме нашето намерение да предоставим принос за Доверителния
фонд в размер на 50 000 евро.
Член 2
Плащане
Ние ще предоставим този принос на Управителя в непосредствено налични средства
на една вноска, изплатена не по-късно от
12 февруари 2016 г.
Всички плащания по отношение на приноса се извършват в съответствие с член 3
от Учредителното споразумение.
Член 3
Потвърждение от Донора
Учредителното споразумение се прилага
и за настоящия принос и Управителят ще
се разпорежда с приноса в съответствие с
Учредителното споразумение.
С подписването на този сертификат за
принос Донорът признава, че той е получил
копие от Учредителното споразумение и че
той ще бъде обвързан във всички отношения
от условията в него, както и последващите
му изменения.
Член 4
Комуникация
Всички съобщения или комуникации, адресирани до Донора, във връзка с Доверителния
фонд се адресират до:
България, София 1113, ул. А лександър
Жендов № 2
cabinet@mfa.bg
Вси чк и съобщени я и ли ком у никации,
адресирани до Управителя, във връзка с Доверителния фонд се адресират до:
European Union Emergency Trust Fund for
Africa
DG DEVCO
L41 05/094
Rue de la Loi 41
1049 Brussels
EuropeAid-EUTF-AFRICA@ec.europa.eu
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Член 5
Лихви
При изтичане на срока за плащане, предвиден в член 2, върху неизплатената част от
приноса се начислява лихва в размера, прилаган от Европейската централна банка към
нейните основни операции по рефинансиране,
публикуван в серия С на „Официален вестник“
на Европейския съюз на първия ден от месеца, в който се дължи плащането, увеличена с
три и половина процентни пункта. Лихвата се
изплаща за периода от деня след изтичане на
срока за плащане до деня на плащането. Всяко
частично плащане погасява първо лихвите.
Министерство на външните работи на Република България
Представлявано от: Даниел Митов, министър
Дата: 30.11.2015 г.
3055

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Европейската харта за местно само
управление за правото на участие в делата
на местната власт
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 15 януари 2016 г. – ДВ,
бр. 8 от 2016 г. В сила за Република България
от 1 юли 2016 г.)
Преамбюл
Държавите – членки на Съвета на Европа, подписали настоящия Допълнителен
протокол към Европейската харта за местно
самоуправление (наричана за краткост по-долу
„Хартата“, ETS № 122),
като считат, че целта на Съвета на Европа
е да постигне по-силно единство между държавите членки с цел защита и реализиране
на идеалите и принципите, които са тяхно
общо наследство;
като считат, че правото на участие във
воденето на публичните дела е един от демократичните принципи, които всички държави – членки на Съвета на Европа, споделят;
като считат, че развитието в държавите
членки е показало изключителното значение
на този принцип за местното самоуправление;
като считат, че е добре да допълнят Хартата с разпоредби, гарантиращи правото на
участие в делата на местното самоуправление;
като вземат предвид Конвенцията на Съвета
на Европа за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на
27 ноември 2008 г.;
като вземат предвид и Декларацията и
Плана за действие, приети на Третата среща
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на върха на държавните и правителствените
ръководители на Съвета на Европа (Варшава,
16 – 17 май, 2005 г.),
се договориха за следното:
Член 1 – Право на участие в делата на
местното самоуправление
1. Държавите – Страни по Допълнителния
протокол, в рамките на своята юрисдикция
трябва да гарантират на всекиго правото на
участие в делата на местното самоуправление.
2. Правото на участие в делата на местното самоуправление означава правото на
опит за определяне или оказване на влияние
върху упражняването на правомощията и
отговорностите на органите на местното
самоуправление.
3. Законодателството трябва да предостави
средства за улесняване на упражняването на
това право. Без несправедлива дискриминация
на което и да било лице или група законодателството може да предостави конкретни
мерки за различни обстоятелства или категории хора. В съгласие с конституционните и/
или международните задължения на Страната
законодателството може по-специално да
предвиди мерки, конкретно ограничени до
гласоподавателите.
4.1. Всяка Страна трябва да признае чрез
закон правото на гражданите на Страната да
участват като гласоподаватели или кандидати
в изборите за членове на съвета или на събранието на местното самоуправление там,
където пребивават.
4.2. Законодателството също така трябва
да признае правото на други лица да участват
по този начин, когато Страната реши това, в
съгласие с конституционния си ред или когато
това съответства на международните правни
задължения на Страната.
5.1. Всякакви формалности, условия или
ограничения на упражняването на правото на
участие в делата на местното самоуправление
следва да бъдат определени чрез закон и да
са в съответствие с международните правни
задължения на Страната.
5.2. Законодателството следва да налага
такива формалности, условия и ограничения, които са необходими, за да гарантира,
че етичната почтеност и прозрачността на
упражняването на правомощията и отговорностите от органите на местно самоуправление
не са изложени на риск от упражняването на
правото на участие.
5.3. За функционирането на ефективна
политическа демокрация, за поддържането
на обществената сигурност в демократичното
общество или за спазването от Страната на
изискванията на международните є правни
задължения ще трябват всякакви други формалности, условия или ограничения.
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Член 2 – Изпълнение на мерки за правото
на участие
1. Страните следва да вземат всички необходими мерки така, че правото на участие в
делата на местното самоуправление да влезе
в сила.
2. Тези мерки за упражняването на правото
на участие трябва да включват:
i. оправомощаване на органите на местното самоуправление да предоставят
възможност, насърчават и улесняват
упражняването на правото на участие, установено в този Протокол;
ii. осигуряване създаването на:
а. процедури за ангажиране на хората,
които могат да включват консултативни процеси, местни референду ми и
петиции, а в случаите, когато местното
самоуправление покрива голямо население и/или обхваща голям географски
регион – мерки за ангажиране на хората
на равнище, близко до тях;
б. процедури за достъп до официалните
документи на органите на местното
самоу правление в съответствие с конституционния ред и международните
правни задължения на Страната;
в. мерки, които отговарят на потребностите
на категории граждани, сблъскващи се
с конкретни препятствия при участието,
и
г. механизми и процедури за разглеждане
и отговаряне на жалби и предложения
относно функционирането на органите
на местното самоуправление и местните
публични услуги;
iii. стимулиране използването на информационни и комуникационни
технологии за насърчаването и упражняването на правото на участие,
установено в този Протокол.
3. Процедурите, мерките и механизмите
могат да бъдат различни за отделните категории органи на местно самоуправление с
оглед на тяхната големина и компетенции.
4. В процесите на планиране и вземане на
решения относно мерките, които трябва да се
предприемат за влизането в сила на правото на
участие в делата на местното самоуправление,
трябва да се провеждат консултации с органите на местно самоуправление, доколкото е
възможно навременно и по подходящ начин.
Член 3 – Органи, за които е приложим
Протоколът
Този Протокол е приложим за всички категории органи на местно самоуправление,
съществуващи на територията на Страната.
При депозирането на документите си за ратифициране, приемане или одобряване обаче
всяка държава може да посочи категориите
местни или регионални органи, до които
държавата възнамерява да ограничи обхвата на Протокола или които възнамерява да

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

изключи от обхвата му. Тя може да включи
и допълнителни категории местни или регионални органи в обхвата на Протокола чрез
последващо уведомление на Генералния секретар на Съвета на Европа.
Член 4 – Териториално приложение
1. В момента на подписване на Протокола или в момента на депозиране на своите
документи за ратифициране, приемане или
одобряване всяка държава може да посочи
територията или териториите, по отношение
на които ще се прилага този Протокол.
2. Във всеки следващ момент всяка Страна
може посредством декларация до Генералния
секретар на Съвета на Европа да разшири
приложението на този Протокол върху други територии, посочени в декларацията. По
отношение на такива територии Протоколът
влиза в сила в първия ден на месеца, следващ
изтичането на период от три месеца от датата
на получаване на декларацията от Генералния
секретар.
3. Всяка декларация по предишните два
параграфа може да бъде оттеглена по отношение на всяка от посочените в нея територии
чрез уведомление до Генералния секретар на
Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила
на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от шест месеца след датата на
получаването на това уведомление от Генералния секретар.
Член 5 – Подписване и влизане в сила
1. Този Протокол трябва да бъде отворен за
подписване от държавите – членки на Съвета
на Европа, които са Страни по Хартата. Протоколът подлежи на ратифициране, приемане
или одобряване. Дадена държава – членка на
Съвета на Европа, не може да ратифицира,
приеме или утвърди Протокола, освен ако
преди това или едновременно с това не е
ратифицирала, приела или одобрила Хартата.
Документите за ратифициране, приемане или
одобряване трябва да бъдат депозирани при
Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Този Протокол влиза в сила на първия
ден от месеца, следващ изтичането на период
от три месеца след датата, на която осем държави – членки на Съвета на Европа, изразят
съгласието си да бъдат обвързани от Протокола
съгласно разпоредбите на параграф 1.
3. По отношение на всяка държава членка,
която изрази впоследствие съгласието си да
бъде обвързана от Протокола, Протоколът
влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след
датата на представянето на документите за
ратифициране, приемане или одобряване.
Член 6 – Денонсиране
1. Всяка Страна може във всеки момент да
денонсира този Протокол чрез уведомление
до Генералния секретар на Съвета на Европа.
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2. Такова денонсиране влиза в сила на
първия ден от месеца, следващ изтичането на
период от шест месеца след датата на приемане
на уведомлението от Генералния секретар.
Член 7 – Уведомления
Генералният секретар на Съвета на Европа
трябва да уведомява държавите – членки на
Съвета на Европа, за:
а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки документ за ратифициране, приемане или одобряване;
в) всяка дата на влизане в сила на този
Протокол в съответствие с член 5;
г) всяко уведомление, получено в съответствие с разпоредбите на член 3;
д) всеки друг акт, уведомление или съобщение, отнасящи се до този Протокол.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този Протокол.
Съставен в Утрехт на 16 ноември 2009 г.
на английски и френски език, като и двата
текста имат еднаква сила, в един екземпляр,
който трябва да бъде депозиран в архивите
на Съвета на Европа. Генералният секретар
на Съвета на Европа трябва да предостави
заверени копия на всяка държава – членка
на Съвета на Европа.
3279

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно
настаняване на чужденци, за организацията
и дейността на специалните домове за вре
менно настаняване на чужденци (обн., ДВ,
бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 и 57 от
2012 г. и бр. 20 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 думата „домовете“ се заменя с „местата за настаняване“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думата „отдел“ се заличава.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Към СДВНЧ могат да се създават звена
от по-нисък ранг в зависимост от функциите
и дейностите, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение
на директора на ДМ – МВР.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Съответните районни управления
(РУ) на МВР, на чиято територия са изградени
местата за настаняване, оказват при необходимост помощ и съдействие на началника
на СДВНЧ.“
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) При настаняване освен заповедите по
ал. 1 се представят копия от необходимите
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документи по задържане на чужденеца съгласно правилника за вътрешния ред по чл. 8.“
§ 6. В чл. 10а в края се добавят думите
„или съответния началник в местата за настаняване“.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Чужденците се представят за приемане и настаняване в СДВНЧ от служители
на МВР, на които са възложени функциите
по съпровождане на чужденците.“
§ 8. В чл. 12, ал. 3 в края се добавя „съг
ласно приложението“.
§ 9. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Копия от съставените медицински документи
се представят за прилагане по личното дело
на чужденеца.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При необходимост от неотложно осигуряване на болнична или извънболнична
специализирана медицинска помощ незабавно
след настаняването му чужденецът се привежда
в лечебно заведение.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Създава се чл. 12в:
„Чл. 12в. (1) При настаняване в СДВНЧ
се извършва проверка на личните вещи на
лицето по чл. 81, ал. 1, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) Проверка на личните вещи се извършва
от полицейски служители от същия пол, за
което се изготвя протокол в два екземпляра,
който се подписва от служителите и лицето.
(3) Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама
свидетели.
(4) Екземпляр от протокола се връчва на
лицето, а другият се прилага към личното
дело на чужденеца.“
§ 11. В чл. 13, ал. 2 думата „сектор“ се
заменя с „отдел“.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжностно лице запознава чужденеца с правата и задълженията му съгласно
правилника за вътрешния ред.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „отделни помещения“ се заменят с „обособена част“, а
думите „на дома“ се заличават;
б) точка 3 се отменя.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. Създава се ал. 5:
„(5) При наличие на данни, че настанен
чужденец представлява заплаха за сигурност
та на други настанени или с оглед осигуряване на личната му безопасност, чужденец/
чужденци могат след писмено разпореждане
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от началника на СДВНЧ да се преместят в
самостоятелно помещение.“
§ 13. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. С настанения чужденец се провеждат беседи с психолог от Института по
психология на МВР.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. спазва правилата за вътрешния ред и
изпълнява указанията на служителите, дадени
по прилагане на ПВР;
2. получава и съхранява предметите, необходими за престоя му в дома;“
б) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Периодично и/или при получаване
на данни за наличие на забранени вещи и
предмети в помещенията, които се ползват
от настанените, се извършва проверка. Списъкът на забранените предмети и вещи се
определя с ПВР.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като преди
думата „разрешение“ се добавя „писмено“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В извънредни ситуации чужденец може
да бъде преместен в друг СДВНЧ след устно
разрешение на директора или заместникдиректора на ДМ – МВР. В тези случаи се
изготвя докладна записка, която се представя
за писмена санкция от органа, който е дал
разрешението.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „сектор“ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срещите по ал. 1, 2 и 3 се провеждат
в рамките на установеното редовно работно
време в местата за настаняване по ред, определен с ПВР.“
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато настанен в СДВНЧ чужденец
подаде молба за международна закрила или
убежище при длъжностно лице на ДМ – МВР,
същата се изпраща незабавно на ДАБ или на
администрацията на президента.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. е подадена молба за закрила по ЗУБ
и не са налице основанията на чл. 44, ал. 12
ЗЧРБ;“.
2. В т. 4 думата „ежедневно“ се заменя с
„ежеседмично“.
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3. В т. 6 след абревиатурата „ЗЧРБ“ се
добавя „или съдът“.
4. Създават се т. 8, 9 и 10:
„8. изтече установеният срок за настаняване в СДВНЧ;
9. възникне основание за законно пребиваване на територията на Република България;
10. е предаден на друг орган на държавна
власт за цели, различни от изпълнението на
наложени ПАМ по ЗЧРБ.“
§ 19. Член 21 се отменя.
§ 20. В чл. 22, ал. 2 абревиатурата „СДВНЧ“
се заменя с „ОДЦ/ОДЧ“.
§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „принудително отвеждане“ се добавя „до границата на Република
България“, а след абревиатурата „СДВНЧ“ се
добавя „или ОДЦ/ОДЧ“.
2. В ал. 4, в изречение второ след думата
„протокол“ се добавя „или докладна записка“,
думата „екземпляр“ се заменя с „копие“, а
думата „сектор“ се заличава.
3. В ал. 5 думите „на сектор „СДВНЧ“ чрез
началника на отдел „СДВНЧ“ се заличават.
§ 22. Член 23а се отменя.
§ 23. В чл. 24, ал. 1 думите „В сградите“
се заменят с „На територията“.
§ 24. В чл. 26, ал. 1:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 7 се отменя.
§ 25. В чл. 27 се създава т. 8:
„8. други документи, свързани с настаняването и престоя на чужденеца.“
§ 26. В преходните и заключителните разпоредби, § 4 след думите „ДМ – МВР“ съюзът
„и“ се заличава, поставя се запетая и след
думите „Медицински институт на МВР“ се
добавя „и директора на Института по психология на МВР“.
§ 27. Създава се приложение към чл. 12,
ал. 3:
„Приложение
към чл. 12, ал. 3
наименование на структурата и адрес

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ___ . ___ . 20___ г., след проверка редовността на необходимите за настаняване на чужденеца документи и отразяване в регистъра на
СДВНЧ и на основание заповед рег. № ____________
по описа на _______________________ за принудително
настаняване на чужденец в СДВНЧ към Дирекция
„Миграция“ приех/предадох лицето:
име на кирилица: ___________________ (пол)
име на латиница: ___________________ (пол)
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роден на ___ . ___ . _________ г. в ___________________,
гражданин на ___________________, без документи за
самоличност.
Забележка. В случай че чужденецът притежава
документ за самоличност, номерът и срокът на
валидност се изписват.
ПРЕДАЛ:
.................................................
(подпис, фамилия)
ПРИЕЛ:
.................................................
(подпис, фамилия)
ЧУЖДЕНЕЦ:
.................................................
(подпис, фамилия)
Екз. № 1 за органа, предал лицето.
Екз. № 2 за СДВНЧ.
Екз. № 3 за чужденеца.“

Заключителна разпоредба
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
3018

Наредба за допълнение на Наредба № 8121з347 от 2014 г. за условията и реда за награж
даване на служителите на Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 67 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) За проявен героизъм, за постигнати
високи резултати в служебната дейност с
широк обществен отзвук или с изключителна значимост за обществото министърът на
вътрешните работи може да награждава с парична или предметна награда до 1200 лв. – за
индивидуална, и до 2400 лв., когато наградата
е колективна.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
3019

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специ
фичен характер, за контрол за съответствие
с продуктовата спецификация и поддържане
на база данни на производителите и контро
лиращите лица (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 31 от 2012 г. и бр. 69 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „и енергетиката“
се заличават.
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§ 2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението-спецификация се
прилагат:
1. списък на членовете на групата от производители;
2. правила, регламентиращи спазването на
продуктовите спецификации;
3. декларация съгласно приложение № 1а
от всеки член на групата по ал. 1;
4. кратко описание на помещенията и
техническото оборудване;
5. доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския или
хранителния продукт и географската област,
включваща природни и човешки фактори;
6. доказателства за добро име, качество,
известност или друга характеристика, която
се дължи на географския произход;
7. опис на всички подадени документи с
посочен брой на страниците.“
§ 3. В чл. 9, ал. 2 думите „и т. 2“ се заличават.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно
приложение № 1б.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) Искането се придружава от следните
документи:
1. заявление за изменение съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014, когато изменението не е
несъществено, или заявление за изменение
съгласно Приложение № VII от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено;
2. изменената спецификация на земеделския
продукт или храна, както и единния документ
в случай на изменение в него;
3. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки
от съответните държавни органи в случай
на временни изменения на спецификацията.“
§ 6. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилагат:
1. списък на членовете на групата от производители;
2. правила, регламентиращи спазването на
продуктовите спецификации;
3. декларация съгласно приложение № 1а
от всеки член на групата по ал. 1;
4. кратко описание на помещенията и
техническото оборудване;
5. доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на
храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
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6. опис на всички подадени документи с
посочен брой на страниците.“
§ 7. В чл. 23а, ал. 2 думите „т. 3 – 11“ се
заменят с „т. 2 – 6“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно
приложение № 1б.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларации за обема на производство
на земеделския продукт или храна на всеки
член на групата от производители, съответно
индивидуален производител, за предходните
три календарни години;
2. изменената спецификация на земеделския
продукт или храна;
3. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки
от съответните държавни органи в случай
на временни изменения на спецификацията.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Длъжностните лица извършват проверка на място при постъпване на първоначалното заявление за разрешение по ал. 1 и
при настъпила промяна в обстоятелствата на
контролиращото лице.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 11. В чл. 32, ал. 2 в изречение второ
след думата „комисията“ се добавя „при необходимост“.
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „протокол“ се заменя с
„контролен лист“, а думите „10-дневен“ се
заменят с „20-дневен“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Контролният лист съдържа:
1. данни на производителя;
2. данни на контролиращото лице;
3. описание на производствените площи и/
или помещения и на помещенията за съхранение, опаковане и обработка на суровините за
производство и на произведения земеделски
продукт или храна, както и други условия
за спазване на продуктовата спецификация;
4. оценка на производствения капацитет
за спазване на продуктовата спецификация;
5. описание на процедурата за проследяване на произхода на суровините и реализация
на произведения продукт или храна, която
производителят прилага в съответствие със
спецификацията на продукта и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014;
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6. оценка на процедурата по т. 5 и на прилагането є от производителя;
7. информация за произведени количества
на продукта и извършен износ;
8. резултати от направените лабораторни
анализи;
9. установени нарушения и предписаните
мерки и срока за тяхното изпълнение;
10. други данни по преценка на контролиращото лице.“
§ 13. В чл. 37, ал. 2 думата „протокол“ се
заменя с „контролен лист“, думите „10-дневен“
се заменят с „20-дневен“, а думата „Протоколът“ се заменя с „Контролният лист“.
§ 14. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „установени нарушения“
се заменят с „установени несъответствия“, а
„извършени нарушения“ се заменят с „несъответствия“.
2. В ал. 2 думата „протокол“ се заменя с
„контролен лист“, а „10-дневен“ се заменя с
„20-дневен“.
§ 15. В чл. 39, ал. 4 след думата „изпълнение“ се добавя „както и обобщена информация
за произведените количества и извършен износ
на продуктите“.
§ 16. В чл. 40, ал. 2 думите „и контролиращите лица“ се заменят с „и/или контролиращите лица“.
§ 17. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Производителите на земеделски
продукти и храни със защитени географски
означения, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се
вписват служебно в базата данни.
(2) Производител на земеделски продукти
и храни със защитени географски означения,
който не членува в група производители по
ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление
за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след
регистрацията на земеделския продукт или
храна в Европейския регистър на защитените
наименования за произход и защитените географски указания, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното
звено в МЗХ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават в
едномесечен срок от момента на започване
на производствената дейност.
(5) Заявленията по ал. 2 и 3 съдържат:
1. данни за правния статус на лицето: ЕИК,
наименование (фирма), седалище, адрес (адрес
на управление) в Република България и място
на производствена дейност;
2. наименованието на земеделския продукт или храна със защитеното географско
означение.
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(6) Заявленията се придружават от копие
на договора за контрол на съответствие и
контролния лист от първоначалната проверка
съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 8,
ал. 2, т. 2 – 4 и 7.
(7) Заявленията се разглеждат по реда на
чл. 11.
(8) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията по
чл. 2, която разглежда заявлението и доклада
и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(9) Вписването в базата данни се извършва
въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.“
§ 18. В чл. 43, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. ЕИК, седалището и адресът на управ
ление на заявителя;“.
§ 19. В чл. 44 ал. 2 се отменя.
§ 20. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Производител се отписва от базата
данни по чл. 41, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до Министерството на земеделието и храните;
2. контролиращото лице информира Министерството на земеделието и храните, че е
прекратен договорът по чл. 35 с производителя и/или че производителят е изключен от
системите за контрол.“
§ 21. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Производителите на земеделски
продукт или храна с традиционно специфичен
характер, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се
вписват служебно в базата данни.
(2) Производител на земеделски продукт
или храна с традиционно специфичен характер,
който не членува в група производители по
ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление
за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след
регистрацията на земеделския продукт или
храна в Европейския регистър на храните с
традиционно специфичен характер, е длъжен
да подаде писмено заявление за вписване до
компетентното звено в МЗХ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават в
едномесечен срок от момента на започване
на производствената дейност.
(5) Заявленията по ал. 2 и 3 съдържат:
1. данни за правния статус на лицето: ЕИК,
наименование (фирма), седалище, адрес (адрес
на управление) в Република България и място
на производствена дейност;
2. наименованието на земеделския продукт
или храна с традиционно специфичен характер.
(6) Заявленията се придружават от копие
на договора за контрол на съответствие и
контролния лист от първоначалната проверка
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съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 23,
ал. 2, т. 2 – 4 и 6.
(7) Заявленията се разглеждат по реда на
чл. 24.
(8) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията по
чл. 2, която разглежда заявлението и доклада
и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(9) Вписването в базата данни се извършва
въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.“
§ 22. В чл. 48, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. ЕИК, седалището и адресът на управление на заявителя;“.
§ 23. В чл. 49 ал. 2 се отменя.
§ 24. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. Производител се отписва от базата
данни по чл. 46, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до Министерството на земеделието и храните;
2. контролиращото лице информира Министерството на земеделието и храните, че е
прекратен договорът по чл. 35 с производителя и/или че производителят е изключен от
системите за контрол.“
§ 25. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. номерът и датата на заповедта на министъра на земеделието и храните, с която
се разрешава на контролиращото лице да
осъществява контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен
характер с тяхната спецификация;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. ЕИК, седалището и адресът на управление на контролиращото лице;“.
§ 26. В чл. 53 ал. 2 се отменя.
§ 27. Създава се чл. 55:
„Чл. 55. Контролиращо лице се отписва от
базата данни по чл. 51, ал. 1:
1. когато подаде писмено заявление до
Министерството на земеделието и храните;
2. при наличието на условията по чл. 22,
ал. 1, 2 или 3 ЗПООПЗПЕС.“
§ 28. Създават се приложение № 1а към
чл. 8, ал. 2, т. 3 и приложение № 1б към
чл. 11, ал. 3:
„Приложение № 1а
към чл. 8, ал. 2, т. 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................................
.........................................................................................,
представител на ..........................................................
........................................................................................,
ЕИК, седалище и адрес на управление: ...............
........................................................................................
........................................................................................
във връзка с производството на продукт …………
………………..........................................…………………………...
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ДЕКЛАРИРАМ
Произвеж дам прод у кта в съответствие с
одобрената спецификация.
Обемът на производство на прод у к та за
последните 3 календарни години е в размер на
…………… кг.
Произвеждам продукта в определения в спецификацията географски район (само за ЗНП/ЗГУ).
Известно ми е, че за деклариране на неверни
обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл. 313 НК.

2.4. Налице ли са подходящи, достатъчно големи помещения за обработка и съхранение, с регулируема,
 Да  Не
подходяща за храните температура,
която да може да се наблюдава и
ако е необходимо, записва

Гр./с.

2.6. Налице ли са всички суровини
 Да  Не
за производство на продукта

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Приложение № 1б
към чл. 11, ал. 3
КОНТРОЛЕН ЛИС Т
за оценка на условията за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за
произход и защитените географски указания/
Европейския регистър на храните с традиционно
специфичен характер
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Наименование на фирмата, отговорна за
предприятието: ……….................................................
........................................................................................
1.2. ЕИК, седалище и адрес на управление:
………………………………………………………..............................
........................................................................................
1.3. Адрес на обекта: ...........................................
.........................................................................................
........................................................................................
1.4. Наименование на продукта: ........................
.........................................................................................
.........................................................................................
1.5. Контролиращо лице: ....................................
.........................................................................................
.........................................................................................
1.6. Вид на инспекцията – първоначална/
планова/извънпланова (тематична, по сигнал/
жалба, по заповед и др.) ………………………………………
……………………………....................................................…..
1.7. Дата на извършване на проверката: .........
.........................................................................................
ЧАСТ ІІ – ПРОВЕРК А НА ДОКУМЕНТИТЕ И
НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНАТА СПЕЦИФИК АЦИЯ
2.1. Налична ли е технологична
документация, коректно попълвани дневници и друга относима  Да  Не
документация, показваща етапите
на производство на продукта
2.2. На л и ч но т о т ех нолог и ч но
оборудване позволява ли произ-  Да  Не
водството на продукта
2.3. Наличните човешки ресурси
достатъчно ли са за производство Да  Не
то на продукта в съответствие със
спецификацията

2.5. Суровините и всичките съставки съхраняват ли се при подходящи условия, които предотвра-  Да  Не
тяват влошаването на качеството
и предпазват от замърсяване

2 .7. Ф и з и ко -х и м и ч н и т е/м и кробиолог и чни те показатели в
тех нологи чната док у мен таци я  Да  Не
съответстват ли на изредените в
спецификацията
2.8. Външният вид, формата и размерите на продукта съответстват
ли на спецификацията? Моля,
 Да  Не
пояснете.
……………………………….............................
……………………………….............................
2.9. Резултатите от лабораторните
изследвания съответстват ли на
физико-химичните/микробиологичните показатели в специфика-  Да  Не
цията? Ако не – моля, пояснете.
……………………………….............................
……………………………….............................
2.10. Производствени ят метод
отговаря ли на заложения в спецификацията? Моля, пояснете.
 Да  Не
……………………………….............................
……………………………….............................
2.11. Начинът на опаковане и
етикетиране в съответствие ли е  Да  Не
със заложените изисквания

Констатация: …………………………………………………
…………………..................……………………………………………
………………………………………............................................
Заключение: ……………………………………………………
……………………………..…………………………………………………
………………………………………………...................................
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ
№

Име и фамилия

Длъжност Подпис

1.
2.
3.
4.
5.

3065

“
Министър:
Десислава Танева
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък
върху добавената стойност и акциз на ди
пломатически представителства, консулства,
представителства на междуправителствени
организации и членовете на техния персонал
(обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23
от 2007 г. и бр. 63 от 2009 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби:
1. В § 1 т. 3 се изменя така:
„3. „Консулства“ са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица.“
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. По реда на тази наредба се възстановява
данък върху добавената стойност и акциз на
консулствата, ръководени от почетни консулски
длъжностни лица, в случаите, когато това е
предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл
в сила двустранен международен договор между
Република България и изпращащата държава.“
§ 2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на външните работи:
Даниел Митов
3321
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 14 от 1999 г. за митническото
оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от
дипломатически представителства, консул
ства, представителства на международни ор
ганизации и от членовете на техния персонал
(обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 49 и 59 от 2005 г.; изм., бр. 67 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и по отношение на консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни
лица, само в изрично предвидените в нея
случаи, както и когато това е необходимо за
изпълнението на ратифициран, обнародван
и влязъл в сила двустранен международен
договор между Република България и изпращащата държава.“
§ 2. В чл. 6, ал. 3 думата „негово“ се заменя с „нейно“.
§ 3. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата „консулства“ са консулствата, ръководени от щатни
консулски длъжностни лица.“
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на външните работи:
Даниел Митов
3322
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-100
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 22, а л. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз,
докладна записка № РД-2249 от 29.02.2016 г. от
г-н Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географските означения и храни с традиционно
специфичен характер, и във връзка с постъпило
искане в Министерството на земеделието и храните с рег. индекс № 70-654 от 8.02.2016 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини,
местност Башано, 53035 Монтериджони (Сиена),
с офис в Република България – гр. Пловдив,
ул. Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност като контролиращо лице за осъществяване
на контрол за съответствие със спецификацията
на защитено географско указание „Българско
розово масло“ по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.).
I I . О т м е н я м З а п о в е д № РД- 0 9 -116 4 о т
25.09.2012 г. на министъра на земеделието и
храните.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Васил Грудев – заместник-министър
на земеделието и храните.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
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За министър:
Г. Костов

ЗАПОВЕД № РД-09-101
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за прилагане на Oбщата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз, докладна записка № 93-2250 от 29.02.2016 г. от г-н
Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географските означения и храни с традиционно
специфичен характер, и във връзка с постъпило
искане в Министерството на земеделието и храните с рег. индекс № 70-654 от 8.02.2016 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини,
местност Башано, 53035 Монтериджони (Сиена), с
офис в Република България – гр. Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност като

контролиращо лице за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на храна с
традиционно специфичен характер „Кайсерован
врат Тракия“ по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.).
I I . О т м е н я м З а п о в ед № РД- 0 9 -10 0 7 о т
11.07.2012 г. на министъра на земеделието и
храните.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Васил Грудев – заместник-министър
на земеделието и храните.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
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За министър:
Г. Костов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 211
от 17 март 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-И-13 от 22.04.2014 г. от Иван
Петров Димитров чрез пълномощник адвокат
Росица Димитрова за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – изменение на
действащ ПРЗ, за УПИ VII-607, кв. 37, м. Кръстова
вада, район „Лозенец“.
Със Заповед № РД-09-50-844 от 29.10.2014 г.
главният архитект на Столичната община е разрешил изработване на ПУП – ИПРЗ в обхвата
на мотивираното предложение, за което са уведомени заявителите и район „Лозенец“ с писмо
№ ГР-94-И-13-[1] от 30.10.2014 г.
С писмо № АБ-66-02-257-[1]/2014 от 5.01.2015 г.
район „Лозенец“ информира, че е изпълнена процедурата по реда на чл. 124а, ал. 2 ЗУТ.
С ъ с за я в лен ие № Г Р-94 -И-13 -[3]/2 014 о т
8.06.2015 г. е представен проект в съответствие
с даденото разрешение за изработване на ИПРЗ.
Представени са съгласувателни писма със „Софийска вода“ – АД, от 4.2015 г., с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 12.03.2015 г. и експертна оценка
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувана с Дирекция
„Зелена система“ – 22.05.2015 г.
Проектът е съгласуван с отделите на НАГ.
Процедира се в условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ.
Разгледан е от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-64 от
8.09.2015 г., т. 17, и е приет с решение да се внесе в
СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С проекта за изменение на план за регулация
се предвижда изменение на: УПИ VII-607 от кв. 37,
м. Кръстова вада, като се обособяват нови УПИ
VII-607 – „За ЖС“, и УПИ ХХII-607 – „За ЖС“,
и задънена улица по о.т. 662а – 662б, с която се
осигурява транспортният достъп до новообразувания УПИ XXII.
С проекта за изменение на плана за застрояване
(ИПЗ) се цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
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максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
Видно от проекта за ИПЗ и приложената към
него обяснителна записка в УПИ VII-607 – „За
ЖС“, и УПИ ХХII-607 – „За ЖС“, се предвижда
изграждането на нови жилищни сгради, които са
разположени свободно като начин на застрояване
и са указани като ниско застрояване – с височина
до 10 м като характер на застрояване.
Височината на застрояване отговаря на допустимата макс. кота корниз в устройствена зона „Жс“.
С проекта се спазват максимално допустимите
показатели в цитираната устройствена зона.
Паркирането ще бъде осигурено в незастроената част от новообразувания УПИ, като по този
начин се спазва изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ
за задължително осигуряване на места за паркиране в границите на урегулирания поземлен имот.
При горната фактическа обстановка се установи
от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването на
проекта за изменение на подробен устройствен
план е подадено от заинтересувано лице по смисъла
на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 ЗУТ.
С проекта за изменение на план за регулация
се предвижда изменение на: УПИ VII-607 от кв. 37,
м. Кръстова вада, като се обособяват нови УПИ
VII-607 – „За ЖС“, и УПИ ХХII-607 – „За ЖС“,
и задънена улица по о.т. 662а – 662б, с която се
осигурява транспортният достъп до новообразувания УПИ XXII.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 14,
ал. 3 и 4 ЗУТ.
Предвиденото застрояване и конкретното
предназначение на имотите е допустимо в устройствена зона „Жс“ съгласно т. 3 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта. Извършено е
изискуемото съгласуване на плана за регулация
и застрояване с администрации, със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества. Проектът за ПУП е разгледан и приет
от ОЕСУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
С ИПР се предвижда изграждане на задънена
улица през имот – частна собственост, което налага отчуждаване на част от същия, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, устройствена категория по т. 3
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-64 от 8.09.2015 г., т. 17, Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Кръстова вада, кв. 37, като
от УПИ VII-607 се обособяват нови УПИ VII607 – „За ЖС“, и УПИ XXII-607 – „За ЖС“, и
задънена улица по о.т. 662а – 662б, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване за м. Кръстова вада, кв. 37, УПИ
VII-607 – „За ЖС“, и УПИ ХХII-607 – „За ЖС“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
3303

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 136
от 22 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 1.06.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3333

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 160
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 127, ал. 3 ЗУТ за допълване
на ОУП на Община Велинград – касаещо нанасяне
на новата административна граница, чл. 127, ал. 6
от Закона за устройство на територията и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с Указ № 177 на
президента на Република България от 22 юли
2014 г. (ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г.); Решение
№ 330 от 30.10.2014 г. на ОбС – Велинград, обява
на ОУП в ДВ, бр. 94 от 2014 г., протокол № 9500/450 от 23.04.2015 г. между Община Велинград и
Община Сърница в изпълнение на Заповед № 75
от 29.01.2015 г. на кмета на община Велинград,
писмо на кмета на община Сърница с изх. № 3599
от 30.11.2015 г., вх. № 759 от 2.12.2015 г. на ОбС,
влязло в сила Решение № 64 от 17.12.2015 г. на
Общинския съвет – Велинград (ДВ, бр. 9 от
2016 г.), писмо с изх. № 32-00/31 от 8.03.2016 г. за
уведомление по чл. 127, ал. 2 ЗУТ на директора
на РИОСВ – Пазарджик, за законосъобразно провеждане на процедурата по нанасяне на новата
административна граница, Решение № І от протокол № 1 от 10.03.2016 г. на ЕСУТ при Община
Велинград Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява допълване на действащия ОУП на
община Велинград в частта – нанасяне на нова
административна граница между двете общини
Велинград и Сърница – съгласно Указ № 177 на
президента на Република България от 22 юли
2014 г. (ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г.).
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Председател:
Б. Мандраджиев
3315

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 142
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
решение по т. 14 от протокол № 06 от 31.03.2016 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии. Трасе на шлейф (газопровод) от ПХГ
„Чирен“ до сондаж Е-73. Промяна на предназначението на земеделска земя (част от ПИ 012055
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по КВС за землището на с. Чирен) за изграждане на сондаж Е-73 и пътен подход към обект:
„Проектиране и прокарване на експлоатационен
сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф,
индивидуален сепарационен възел и телеметрия
на сондажа“.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Община Враца пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Антов
3461

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 569
от 18 април 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15 ППЗНП
във връзка с Решение № 118 от 31.03.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Казанлък, нареждам:
Считано от 1.06.2016 г.:
1. Преобразувам Обединено детско заведение
„Зорница“ – с. Шейново, община Казанлък, в
яслена група за деца от 10-месечна възраст до
тригодишна възраст и целодневни групи за деца
от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас на ОДЗ № 2 „Снежанка“ – Казанлък,
ул. Ален мак 8.
1.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Шейново.
1.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Зорница“ – с. Шейново, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи – публична
общинска собственост, АОС № 360/31.01.2001 г., да
се приемат от ОДЗ № 2 „Снежанка“ – Казанлък,
ул. Ален мак 8.
2. Преобразувам Обединено детско заведение
„Лилия“ – гр. Крън, община Казанлък, в яслена
група за деца от 10-месечна възраст до тригодишна възраст и целодневни групи за деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи
клас на ОДЗ № 6 „Еделвайс“ – гр. Казанлък,
ул. Цар Освободител 23.
2.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в гр. Крън.
2.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Лилия“ – гр. Крън, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, АОС № 840/1.06.2004 г., да
се приемат от ОДЗ № 6 „Еделвайс“ – Казанлък.
3. Преобразувам филиала в с. Розово на ОДЗ
№ 6 „Еделвайс“ – Казанлък, в целодневна група за
деца от тригодишна вързаст до постъпването им
в първи клас на ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин“ – Казанлък, ул. Тракия 13.
3.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Розово.
3.2. Задължителната документация на групата
в с. Розово, наличният инвентар, сградният фонд
и дворните площи – публична общинска собственост, АОС № 841/8.06.2004 г., да се приемат от ЦДГ
№ 8 „Юрий Гагарин“ – Казанлък, ул. Тракия 13.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

4. Преобразувам ОДЗ „Синчец“ – с. Копринка,
в яслена група за деца от 10-месечна възраст до
тригодишна възраст и целодневни група за деца
от тригодишна възрост до постъпването им в
първи клас на ЦДГ № 9 „Слънчице“ – Казанлък,
ул. Гладстон 21.
4.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Копринка.
4.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Синчец“ – с. Копринка, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи – публична
общинска собственост, АОС № 835/1.06.2004 г.,
да се приемат от ЦДГ № 9 „Слънчице“, гр. Казанлък, ул. Гладстон 21.
4.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 9 „Слънчице“ – Казанлък, ул. Гладстон 21,
в Обединено детско заведение № 9 „Слънчице“ – Казанлък, ул. Гладстон 21.
5. Преобразувам Обединено детско заведение
„Детелина“ – с. Горно Черковище, община Казанлък, в яслена група за деца от 10-месечна възраст
до тригодишна възраст и целодневни групи за
деца от тригодишна възраст до постъпването им
в първи клас на ЦДГ № 7 „Буратино“ – Казанлък.
5.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Горно Черковище.
5.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Детелина“ – с. Горно Черковище, наличният
инвен тар, сг ра дни я т фон д и дворни те п ло щи – публична общинска собственост, АОС
№ 838/14.06.2004 г., да се приемат от ЦДГ № 7
„Буратино“ – Казанлък.
5.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 7 „Буратино“ – Казанлък, ул. Розова долина
100, в Обединено детско заведение № 7 „Буратино“ – Казанлък, ул. Розова долина 100.
6. Преобразувам Обединено детско заведение
„Яна“ – с. Енина, с филиал в с. Долно Изворово,
в яслена група за деца от 10-месечна възраст до
тригодишна възраст и целодневни групи за деца
от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас на ЦДГ № 1 „Здравец“ – Казанлък,
ул. Петьо Ганин 1.
6.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградите на детската градина
в с. Енина и с. Долно Изворово.
6.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Яна“ – с. Енина, с филиал в с. Долно Изворово,
наличният инвентар, сградният фонд и дворните
площи – публична общинска собственост, АОС
№ 1068/18.07.2005 г. и АОС № 967/7.02.2005 г., да
се приемат от ЦДГ № 1 „Здравец“ – Казанлък,
ул. Петьо Ганин 1.
6.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 1 „Здравец“ – Казанлък, ул. Петьо Ганин 1, в
Обединено детско заведение № 1 „Здравец“ – Казанлък, ул. Петьо Ганин 1.
7. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на
чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – заместник-кмет на
община Казанлък.
Кмет:
Г. Стоянова
3302
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ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 141
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване
за имот № 040037 от землището на гр. Плиска с
конкретно предназначение на имота „Техническа
инфраструктура“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Каспичан пред Административния съд – Шумен.

3027

Председател:
А. Ангелова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 114
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 4 от 9.03.2016 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване на ПИ № 041034;
ПИ № 041035; ПИ № 041038; ПИ № 041042; ПИ
№ 041043; ПИ № 041048; ПИ № 041049; ПИ № 041051;
ПИ № 041052; ПИ № 041053; ПИ № 041054; ПИ
№ 041055 и ПИ № 041056, намиращи се в м. Червената пръст, в землището на гр. Свиленград,
като в тях се определя свободно нискоетажно
застрояване „За площадки за временно съхранение на строителни отпадъци и зелени маси“
с ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели: Пзастр. – 80 %;
Кинт. – 2,5; минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение е приложеният план за застрояване.

3313

Председател:
Н. Динков

РЕШЕНИЕ № 117
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 4
от 9.03.2016 г., Общинският съвет – Свиленград,
одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане
на строеж: „Местен път за достъп до поземлени
имоти в м. Левченски път в землището на гр. Свиленград“, през поземлени имоти ПИ № 000102,
ПИ № 000103, ПИ № 000191 и ПИ № 000482 в м.
Орманя, през ПИ № 600003, ПИ № 600004, ПИ
№ 600005, ПИ № 600006, ПИ № 600007 и ПИ
№ 600008 в м. Левченски път, през ПИ № 954303
в м. Калето, ПИ № 600009 в м. Карантините и
през ПИ № 001350, ПИ № 000654, намиращи се
в землището на Свиленград.

3309

Председател:
Н. Динков
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 170
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ
67338.91.6, отреден „За спомагателни дейности към
фотоволтаичен парк“, местност Сливенски път,
землище Сливен, преминаващ през ПИ 67338.93.2,
67338.93.3, 67338.105.2, 67338.106.1, 67338.106.17,
67338.107.1 и 67338.250.1, представляващи земеделски имоти в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

3310

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 171
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на водопровод и водопроводно отклонение от
уличната водопроводна мрежа на с. Селиминово, община Сливен, до ПИ 000048, стопански
двор, отреден „За производство на колбаси“, и
ПИ 016037, местност Горен караджаз, землище
с. Селиминово, община Сливен, засягащи ПИ
000027, 000043 и 000241, общинска собственост
в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

3311

Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 3/38
от 31 март 2016 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 електрозахранване на тръбен кладенец в ПИ
№ 000049 в землището на с. Лозенец, община
Крушари.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
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съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
Ил. Мюстеджеб
3316

ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 72
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Опан, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за обект: „ВСН 20 kV
„Опан“ – удължаване на трасе от стълб 164/85/13
до стълб 184/6 ВСН „Странско“, преминаващ през
имот с пл. № 331 в квартал 30: улица с о.т. 61о.т. 165 по ПУП на с. Тракия: поземлени имоти
№ 000290, 000327, 000328, 000329, 000331, 040030,
040040, 040045, 040047, 040048, 040049, 040053, 040054,
040055, 040062, 040063, 040064, 040065, 040075, 040076,
040077, 040078, 040079, 040080, 040081 и 040082 в
землището на с. Тракия и през поземлени имоти
№ 000001, 002003, 002004, 002005, 002011, 002014,
002016, 002017, 002018, 002019, 002020, 002021, 002022,
002023, 002024, 002025, 002026, 002029, 002032, 002052,
002053, 002055, 002056, 002060, 002063, 002075, 002076,
002077, 002078, 002079, 002080, 002081, 002082,
002087 и 002088, с. Бял извор, и през терен за озеленяване северно от улица с о.т. 5-о.т. 3-о.т. 144:
улица с о.т. 4-о.т. 5-о.т. 10 и УПИ с № Х, ХI, ХII,
ХIII и ХIV в квартал 60 по ПУП на с. Бял извор,
община Опан, област Стара Загора, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“. Общата
дължина на новата въздушна линия е 3382,80 м
по черти и надписи съгласно скицата, приложена
към проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия във връзка с
решението.
Председател:
Р. Динева
3312
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-11 от 6.04.2016 г. на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ за обект: „Допълнителни тръбопроводи за Съоръжение за третиране
и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема – съоръжение
за плазмено изгаряне (СПИ)“, на територията на
площадката на АЕЦ „Козлодуй“, Електропроизводство 1, в помещения, собственост на ДП
„РАО“, в сграда Спецкорпус – 2 и в границите на
Технологичен тунел 4, в поземлен имот № 000218
по картата на възстановената собственост на с.
Хърлец, община Козлодуй, област Враца. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
3355
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1. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на неизвестен собственик на имот № 70.66 в
землището на Калотина, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3066
2. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 920 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3067
3. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 922 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3068
4. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 923 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3069
5. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на неизвестен собственик на имот № 924 в
землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3070
6. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 926 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3071
7. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 927 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3072
8. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 929 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3073
9. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 934 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3074
10. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 937 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3075
11. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 939 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3076
12. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 940 в землището на Драгоман, община Драгоман, за пос-
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тановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3077
13. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № 943 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3078
14. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на неизвестен собственик на имот № 1065 в
землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3079
15. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на неизвестен собственик на имот № 1085 в
землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3080
16. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
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на неизвестен собственик на имот № 501.40 в
землището на Калотина, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3081
17. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неизвестен собственик на имот № няма данни в
землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3082
18 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Васил Николов Миланов, собственик на имот
№ 095029 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3083
19. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Венета Петрова Ивкова, собственик на имот
№ 501.98 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3084
20. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
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до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Десислава Любомирова Михайлова, собственик
на имот № 001109 в землището на Сливница,
община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3256
21. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Десислава Любомирова Михайлова, собственик
на имот № 001167 в землището на Сливница,
община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3085
22. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емилия Иванова Кодеих, собственик на имот
№ 164105 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3086
23. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емилия Иванова Кодеих, собственик на имот
№ 164110 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3087
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24. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емилия Иванова Кодеих, собственик на имот
№ 164103 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3088
25. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Лиляна Виденова Стоянова, собственик на имот
№ 017004 в землището на Храбърско, община
Божурище, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3089
26. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Лиляна Виденова Стоянова, собственик на имот
№ 257128 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3090
27. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Костадинова Лазич, собственик на имот
№ 013006 в землището на Храбърско, община
Божурище, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3091
28 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Костадинова Лазич, собственик на имот
№ 016030 в землището на Храбърско, община
Божурище, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3092
29. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мариян Пламенов Соколов, собственик на имот
№ 094018 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3093
30. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мартин Красимиров Коцев, собственик на имот
№ 007057 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3094
31. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Нажи Хюсеин Кодеих, собственик на имот
№ 164080 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3095
32. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Нажи Хюсеин Кодеих, собственик на имот
№ 164107 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3096
33. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Николина Венкова Филипова, собственик на
имот № 501.97 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3097
34. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петра Димитрова Митова, собственик на имот
№ 501.98 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3098
35. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Стоянка Митова, собственик на имот № 501.98
в землището на Калотина, община Драгоман, за
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постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3257
36. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангел Тодоров Младенов, наследник на Димитър
Янков Илиев, собственик на имот № 001097 в
землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3099
37. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангел Тодоров Младенов, наследник на Димитър
Янков Илиев, собственик на имот № 001106 в
землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3100
38 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анна Минева Стоименова, наследник на Стоян
и Люба Маркови, собственик на имот № 257128
в землището на Алдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от
28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3101
39. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Борислав Ангелов Ангелов, наследник на
Михаил Ленков Йонев, собственик на имот
№ 111004 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3102
4 0. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Вася Трайчова Германова, наследник на Райко
Германов Манолов, собственик на имот № 035004
в землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3103
41. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Велика Асенова Михайлова, наследник на
Васил Асенов Михайлов, собственик на имот
№ 099022 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3104
42. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Вергиния Феодорова Андонова, наследник на
Гергина Димитрова Костова, собственик на имот
№ 095069 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3105
43. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Грета Иванова Василева, наследник на Никола
Василев Ангелков, собственик на имот № 011010
в землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3106
44. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Евелина Младенова Дацова, наследник на Тасо
Пенков Боденков, собственик на имот № 001051
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3107
45. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Евелина Младенова Дацова, наследник на Тасо
Пенков Боденков, собственик на имот № 001054
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3108
46. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Здравка Стратиева Матова, наследник на Цанко
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Алексиев Дойчев, собственик на имот № 065042
в землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3109
47. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Василева Желязкова, наследник на
Димитър Василев Игов, собственик на имот
№ 001079 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3110
48 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Василева Желязкова, наследник на
Георги Миленков Ненчин, собственик на имот
№ 001109 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3111
49. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Василева Желязкова, наследник на
Георги Миленков Ненчин, собственик на имот
№ 001167 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3112
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50. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Катерина Борисова Георгиева, наследник на
Йосиф Димитров Кацарев, собственик на имот
№ 001017 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3113
51. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Красимира Кръстанова Петкова, наследник на
Цанко Алексиев Дойчев, собственик на имот
№ 065042 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3114
52. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Кристина Емилова Ташева, наследник на
Емил Арахангелов Ташев, собственик на имот
№ 099010 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3115
53. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Кристина Емилова Ташева, наследник на
Емил Арахангелов Ташев, собственик на имот
№ 099027 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3116
54. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мадлен Тодорова Младенова, наследник на
Димитър Янков Илиев, собственик на имот
№ 001097 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3117
55. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мадлен Тодорова Младенова, наследник на
Димитър Янков Илиев, собственик на имот
№ 001106 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3118
56. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мариян Пламенов Соколов, наследник на
Вера Стоименова Соколова, собственик на имот
№ 094018 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3119
57. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава на
Милан Иванов Маноилов, наследник на Георги
Миленков Ненчин, собственик на имот № 001109
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3120
58 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Милан Иванов Маноилов, наследник на Георги
Миленков Ненчин, собственик на имот № 001167
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3121
59. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Михаела Михайлова Ганцова, наследник на
Стоян и Люба Маркови, собственик на имот
№ 257128 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3122
60. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Михаил Рашков Божилов, наследник на Никола
Петров Рубенов, собственик на имот № 016028 в
землището на Храбърско, община Божурище, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3123
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61. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Михаил Рашков Божилов, наследник на Никола
Петров Рубенов, собственик на имот № 023001 в
землището на Храбърско, община Божурище, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3124
62. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Нина Георгиева Стрильова, наследник на
Димитър Янков Илиев, собственик на имот
№ 001097 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3125
63. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Нина Георгиева Стрильова, наследник на
Димитър Янков Илиев, собственик на имот
№ 001106 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3126
64. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Огнянка Василева Нинова, наследник на Есто
Станкулов Гогов, собственик на имот № 501.155
в землището на Калотина, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3127
65. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Павлина Михайлова Косева, наследник на Цветана Михайлова Миленкова, собственик на имот
№ 013006 в землището на Храбърско, община
Божурище, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3128
66. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Пламен Василков Димитров, наследник на
Миленко Петков Милушев, собственик на имот
№ 100003 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3129
67. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Силвия Свиленова Тодорова, наследник на Иван
Зарев Вучков, собственик на имот № 017004 в
землището на Храбърско, община Божурище, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3130
68 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава
на Силвия Свиленова Тодорова, наследник на
Стоян и Люба Маркови, собственик на имот
№ 257128 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3131
69. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Юлиян Младенов Дацов, наследник на Тасо
Пенков Боденков, собственик на имот № 001051
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3132
70. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Юлиян Младенов Дацов, наследник на Тасо
Пенков Боденков, собственик на имот № 001054
в землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3258
71. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Юлка Свиленова Димитрова, наследник на
Трайко Манолов Татаров, собственик на имот
№ 006016 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3133
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72. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Веска Павлова Денкова, собственик на имот
№ 094014 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3134
73. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Гоце Божилов Христов, собственик на имот
№ 130003 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3135
74. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Симеон Кръстев Логатров, собственик на имот
№ 093007 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3136
75. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Тодор Петров Джавалийски, собственик на имот
№ 133011 в землището на Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3137
76. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Алексана Василева Манойлова, собственик на
имот № 095041 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3138
77. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Александър Георгиев Давидов, собственик на
имот № 501.99 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3139
78. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Арсо Димитров Пешев, собственик на имот
№ 028008 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3140
79. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Асен Василев Ставрев, собственик на имот
№ 000159 в землището на Летница, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3141
80. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Асен Германов Манолов, собственик на имот
№ 035003 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3142
81. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Бажко Савов Манчов, собственик на имот
№ 007041 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3143
82. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Бела Джорджов Марков, собственик на имот
№ 007006 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3144
83. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър-
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жавната собственост съобщава на наследниците
на Бона Иванов Георгиев, собственик на имот
№ 007010 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3145
84. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Боне Иванов Георгиев, собственик на имот
№ 501.150 в землището на Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3146
85. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Братя Николови Кръстеви, собственици на имот
№ 101003 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3147
86. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Васил Димитров Георгиев, собственик на имот
№ 944 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от
28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3148
87. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калоти-
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на – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Васил Стоянов Модев, собственик на имот
№ 169035 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3149
88 . А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Велика Николова Алексиева,
собственик на имот № 075004 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3150
89. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Велика Тодорова Митрова, собственик на имот
№ 001027 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3151
90. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Величко Модев Йонев, собственик на имот
№ 099027 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3152
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91. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Виолета Георгиева Димитрова, собственик на
имот № 1000 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3153
92. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Вито Илиев Геров, собственик на
имот № 010087 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3154
93. А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Вито Илиев Геров, собственик на
имот № 188005 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3155
94. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Генко Костов Христов, собственик на имот
№ 154003 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3156
95. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Георги Василев Белев, собственик на имот
№ 010085 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3157
96. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Георги Виденов Паунов, собственик на имот
№ 001074 в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3158
97. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Георги Димитров Германов, собственик на
имот № 935 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3159
98. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до
км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Георги Димитров Германов, собственик на
имот № 936 в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
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от 28.01.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3160
99. А г ен ц и я „ Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Георги и Анастасия Иванови,
собственици на имот № 001025 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3161
10 0. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Георги и Анастасия Иванови,
собственици на имот № 001114 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3162
101. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Георги и Анастасия Иванови,
собственици на имот № 001202 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3163
102. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Георги Моцев Дивин, собственик на имот № 007037 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3164
103. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Григор Гогов Тодев, собственик
на имот № 007040 в землището на Калотина,
община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3165
104. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Григор Николов Киров,
собственик на имот № 007042 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3166
105. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Димитър Алексов Дойчев,
собственик на имот № 007033 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3167
106. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Димитър Денков Рангелов,
собственик на имот № 097004 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3168
107. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Еленков Георгиев,
собственик на имот № 188006 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3169
108. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Еленков Георгиев,
собственик на имот № 010056 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3170
109. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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наследниците на Димитър Еленков Георгиев,
собственик на имот № 011002 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3171
110. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Еленков Георгиев,
собственик на имот № 028005 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3172
111. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Наков Колев, собственик на имот № 182009 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3173
112. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Наков Колев, собственик на имот № 185013 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3174
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113. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Наков Колев, собственик на имот № 185014 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3175
114. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Николов Кръстев,
собственик на имот № 099011 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3176
115. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Димитър Тодоров Дойчев,
собственик на имот № 007045 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3177
116. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Евгения Милова Германова,
собственик на имот № 035006 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
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съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3178
117. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Евлоги Божилов Тонев,
собственик на имот № 101012 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3179
118. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Евстати Георгиев Цветанов,
собственик на имот № 031018 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3180
119. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Евтим Гогов Пунчин, собственик на имот № 099030 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3181
120. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Зарко Йосифов Младенов,
собственик на имот № 007014 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3182
121. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Йордан Мартинов Кръстев,
собственик на имот № 019040 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3183
122. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Йордан Павлов Бонев, собственик на имот № 031002 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3184
123. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Йото Гогов Пунчин, собственик
на имот № 099028 в землището на Сливница,
община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3185
124. А генция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Ирина Василева Тимкова
Модева, собственик на имот № 001037 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3186
125. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Камен Миленков Ненчев,
собственик на имот № 001112 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3187
126. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Кирил Костов Пешев, собственик на имот № 007031 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3188
127. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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наследниците на Кирил Малинов Игов, собственик на имот № 007044 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3189
128. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Косена Виткова Манова-Ангелова, собственик на имот № 164065 в
землището на Драгоман, община Драгоман, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3190
129. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Костадин Димитров Паунов,
собственик на имот № 001013 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3191
130. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Костадин Димитров Паунов,
собственик на имот № 006012 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3259
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131. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Костадин Димитров Паунов,
собственик на имот № 006036 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3192
132. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Костадинка, Младен и Вела
Симеонови, собственици на имот № 001045 в
землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3193
133. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Крум Кирков Мадов, собственик на имот № 007009 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3194
134. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Кръсто Бонев Панев, собственик на имот № 017011 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
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съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3195
135. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Лина Павлова, Димитър Пешев,
собственици на имот № 026051 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3196
136. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Линка Велкова Паунова,
собственик на имот № 208002 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3197
137. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Лоза Николова Ценкова,
собственик на имот № 096004 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3198
138. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Лозан Георгиев Маринков,
собственик на имот № 101005 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3199
139. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Манко Христов Пунев, собственик на имот № 099009 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3200
140. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Манол Иванов Лазаров,
собственик на имот № 099020 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3201
141. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Марин Иванов Стаменов,
собственик на имот № 007007 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3202
142. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Методи Божилов Панов, собственик на имот № 501.95 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3203
143. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Миладин Ангелков Павлов,
собственик на имот № 006050 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3204
144. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Михаил Георгиев Димитров,
собственик на имот № 1000 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3205
145. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Михаил Гигов Пейчев, собственик на имот № 188016 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3206
146. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Михаил Гигов Пейчев, собственик на имот № 188017 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3207
147. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Михаил Костов Тодоров,
собственик на имот № 007034 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3208
148. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Младен Мартинов Илиев,
собственик на имот № 025038 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3209
149. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Надежда Войнова Колева,
собственик на имот № 501.152 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3210
150. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Надежда Войнова Колева,
собственик на имот № 501.42 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3211
151. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Надежда Трохимова Стаменова,
собственик на имот № 007035 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3212
152. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

на наследниците на Неда Стоянова Лазарова,
собственик на имот № 001145 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3213
153. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Никола Стоев Мадов, собственик на имот № 188002 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3214
154. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Никола Христов Попов, собственик на имот № 109015 в землището на Алдомировци, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3215
155. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Павел Тодоров Илиев, собственик на имот № 001022 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
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156. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Павел Тодоров Илиев, собственик на имот № 001023 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3217
157. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Перка Колева Йотова, собственик на имот № 008009 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3218
158. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Петър Вацев Димитров,
собственик на имот № 008006 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3219
159. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Петър Димитров Калев,
собственик на имот № 052014 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
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имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3220
160. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Петър Донков Симеонов,
собственик на имот № 101009 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3221
161. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Петър Еленков Гьорев, собственик на имот № 028024 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3222
162. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Петър Еленков Гьорев, собственик на имот № 011003 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3223
163. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Петър и Джурджа Накови,
собственици на имот № 026077 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3224
164. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Петър Спасов Иванов, собственик на имот № 031016 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3225
165. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Петър Ташков Стаменов,
собственик на имот № 008005 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3226
166. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Първан Михалков Илков,
собственик на имот № 008020 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3227
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167. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Райна Иванова Анева, собственик на имот № 001067 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3228
168. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Рангел Василев Хранов, собственик на имот № 096012 в землището на Алдомировци, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3229
169. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Рангел Василев Хранов,
собственик на имот № 096007 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3230
170. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Роксана Алексова Томова,
собственик на имот № 019028 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3231
171. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Ружа Младенова Трайкова,
собственик на имот № 016041 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3232
172. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Сава Манчев Венков, собственик на имот № 008019 в землището на Калотина, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3233
173. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Симеон Величков Модев,
собственик на имот № 131006 в землището на
Алдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на
Министерск и я съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3234
174. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
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до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Симеон Величков Модев,
собственик на имот № 131010 в землището на
Алдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на
Министерския съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3235
175. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Симо Вацков Андреев, собственик на имот № 164045 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3236
176. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Симо Михалков Иванов,
собственик на имот № 154002 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3237
177. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Симо Михалков Иванов,
собственик на имот № 154001 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3238
178. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Симо Томов Георгиев, собственик на имот № 090001 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3239
179. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Славчо Симов Вацков, собственик на имот № 164081 в землището на Драгоман, община Драгоман, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3240
180. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Спас Георгиев Стоицов,
собственик на имот № 007008 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3241
181. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

на наследниците на Стоимен Алексов Кръстев,
собственик на имот № 001006 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3242
182. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Стоян Малоков и Люба
Петрова, собственици на имот № 133008 в землището на Алдомировци, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3243
183. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Страхил Янков Илиев, собственик на имот № 001096 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3244
184. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Страхил Янков Илиев, собственик на имот № 001105 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3245
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185. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тодоринка Соколова Моцева,
собственик на имот № 008015 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3246
186. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Траянка Димитрова Василева,
собственик на имот № 001131 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3247
187. А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Трендафил Христов Малинов,
собственик на имот № 075002 в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3248
188. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Трифун Пейчев Божков,
собственик на имот № 007038 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
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имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3249
189. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Трифунка Димитрова Шишкова,
собственик на имот № 007053 в землището на
Калотина, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3250
190. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Филип Гогов Пунчин, собственик на имот № 099029 в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3251
191. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Христо Александров Христов,
собственик на имот № 100002 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3252
192. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Христо Киров Аркалиев,
собственик на имот № 007010 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3253
193. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Цветан, Йордан, Йорданчо и Георги, собственици на имот № 099019 в
землището на Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3254
194. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Цветанка и Асен Белчеви,
собственици на имот № 001166 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3255
195. А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Цветанка и Асен Белчеви,
собственици на имот № 026074 в землището на
Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3282
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17. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Нервни
болести“ – един, за нуждите на факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“
и Втора клиника по нервни болести към МБАЛ
„Света Марина“ – ЕАД, Варна; доценти: в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Оперативно зъболечение
и ендодонтия“ – един, за нуждите на факултет
„Дентална медицина“, катедра „Консервативно
зъболечение и орална патология“; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Орална хирургия“ – един,
за нуждите на факултет „Дентална медицина“,
катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия
и специална образна диагностика“; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Детска дентална медицина“ – един, за нуждите на факултет „Дентална
медицина“, катедра „Детска дентална медицина“;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по научна специалност „Технология на
лекарствените форми с биофармация“ – един,
за нуждите на факултет „Фармация“, катедра
„Фармацевтични технологии“; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, по научна специалност „Аналитична химия“ – един, за нуждите на факултет
„Фармация“, катедра „Химия“, в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научна специалност
„Микробиология“ – един, за нуждите на факултет
„Фармация“, катедра „Предклинични и клинични
науки“; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление, по
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство (в
здравеопазването)“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, по научна специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност
(в здравеопазването)“ – един, за нуждите на
факултет „Обществено здравеопазване“, катедра
„Икономика и управление на здравеопазването“;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по научна специалност „Ушно-носногърлени болести“ – един, за нуждите на филиал – Велико Търново, катедра „Здравни грижи“;
главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научна специ-
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алност „Патофизиология“ – двама, за нуждите
на факултет „Медицина“, катедра „Физиология
и патофизиология“, УНС по патофизиология; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по научна специалност „Орална хирургия“ – един, за нуждите на факултет „Дентална
медицина“, катедра „Орална и лицево-челюстна
хирургия и специална образна диагностика“
и Клиника по лицево-челюстна хирургия към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Протетична дентална
медицина“ – двама, за нуж дите на факултет
„Дентална медицина“, катедра „Протетична
дентална медицина и ортодонтия“; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, по научна специалност
„Биохимия“ – трима, за нуждите на факултет
„Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна
медицина и нутригеномика“; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научна специалност
„Молекулярна биология“ – един, за нуждите на
факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.2. Химически науки, по научна специалност
„Химия“ – двама, за нуждите на факултет „Фармация“, катедра „Химия“; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научна специалност
„Микробиология“ – един, за нуждите на факултет
„Фармация“, катедра „Предклинични и клинични
науки“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Социална
медицина и организация на здравеопазването“; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Управление
на общественото здраве“ – един, за нуждите на
факултет „Обществено здравеопазване“, катедра
„Социална медицина и организация на здравеопазването“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве, по научна специалност
„Управление на здравните грижи“ – един, за
нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, отдел
„Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3, стая
319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.
3364
18. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема
на обект „Допълнение (разширение) към съ-
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ществуваща електронна съобщителна мрежа на
„COOLBOX“ – АД, към действащ ПУП – ПРЗ
на кварталите Въстанически-север, Въстанически-юг, ж.к. Южен, Хр. Ботев, Македония
и част от кв. Модър на територията на район
„Южен“, гр. Пловдив. План-схемата се намира за
запознаване в сградата на Община Пловдив, пл.
Централен 1, стая 6, ет. 8. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
3056
16. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265
за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на Централна
градска част, гр. Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
1, ет. 7, стая 5. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.
3270
2. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Местен път
за пътна връзка на УПИ 172.121 – производствени, складови и обслужващи дейности“, и УПИ
172.123 – производствени, складови и обслужващи
дейности, в м. Тънкия път по кадастралната карта
на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица 57А, стая 408, и
може да се разгледа от заинтересованите лица.
3330

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от Т. Петрова
и С. Рандева – прокурори в Районна прокуратура – Бургас, на основание чл. 186, ал. 2 във
връзка с чл. 16, ал. 1 АПК и чл. 145, ал. 5 ЗСВ
против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Созопол, приета от
Общинския съвет – гр. Созопол, с Решение № 522
от 26.03.2009 г., в частта є относно чл. 140 с искане за отмяна на сочените разпоредби, като се
претендира материалната им незаконосъобразност
и несъответствие с целта на приложимия закон.
По протеста е образувано адм. д. № 787/2016 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 9.06.2016 г. от 11,10 ч.
3342
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги в община Айтос, изменена и допъл-
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нена с Решение № 785 от 24.06.2015 г., в частта,
регламентираща такси за издаване на разрешение
за разкопаване на улични тротоари и настилки
(чл. 38, т. 27). По оспорването е образувано адм.
дело № 762/2016 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.06.2016 г.
от 10,30 ч.
3343
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
прокурор при Районна прокуратура – Дупница,
Славка Димитрова оспорва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите на територията на община
Рила, приета с Решение № 283 по протокол № 31
от 7.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Рила, а
именно разпоредбата на чл. 38, т. 33. По протеста
е образувано адм. дело № 123/2016 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 27.05.2016 г. от 10,30 ч.
3357
Административният съд – Плевен, съобщава,
че в съда е образувано адм. дело № 303/2016 г. по
протест на окръжен прокурор – Плевен, против
чл. 26, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Гулянци, приета
с Решение № 53 от 12.02.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Гулянци.
3356
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 784/2016 г. на
Административния съд – Пловдив, по протест от
Районна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 36 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията
на община Раковски, област Пловдив, в частта є
„и/или разрешение за разкопаване...“. Ответник
по делото е Общинският съвет – гр. Раковски.
Делото е насрочено за 22.06.2016 г. в 10 ч.
3306
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест на Маргарита
Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, за обявяване нищожността
на разпоредба на чл. 2, ал. 1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинската
администрация“, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за
разкопаване на техническата инфраструктура
на територията на община Чирпан, приета с
Решение № 187 от 22.11.2012 г., или отмяната
на същите като незаконосъобразни, по което е
образувано адм.д. № 156/2016 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 16.06.2016 г. от 10,30 ч.
3265
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени разпоредбите на чл. 2, ал. 1 в
частта „и разрешение за разкопаване, издадено
от общинската администрация“, ал. 2, 3 и 4 от
Наредбата за разкопаване и възстановяване на
техническата инфраструктура на община Братя
Даскалови, приета с Решение № 245 от 29.01.2013 г.
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на Общинския съвет – с. Братя Даскалови. По
оспорването е образувано адм. дело № 164/2016 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 16.06.2016 г. от 14,30 ч.
3307
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище,
против т. 57 от чл. 47 на глава трета „Цени на
услуги и права, предоставяни от общината на
физически и юридически лица“ от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите на територията на община Омуртаг, приета от Общинския съвет – гр. Омуртаг, с
Решение № 366 по протокол № 31 от 17.03.2006 г.,
по което е образувано адм. д. № 49/2016 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.06.2016 г. от 10 ч.
3344
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 4, ал. 2, буква
„г“ и чл. 8, ал. 2, буква „б“ от Наредба № 23 за
реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи, свързани с разкопаване, приета
с Решение № 685 от 27.05.2010 г. на Общинския
съвет – Свиленград, изменена с Решение № 710 от
24.06.2010 г. и Решение № 444 от 27.02.2013 г., по
който е образувано адм.д. № 155/2016 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 1.06.2016 г. от 10 ч.
3305
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 84 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Анна Тереса Атанасова, гражданка на Полша, с
неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, III гражданско отделение, 84 състав, София, бул. Цар Борис
III № 54, да получи препис от искова молба и
приложенията, подадена от Любчо Тодоров Атанасов, с правно основание чл. 143, ал. 2 СК по
гр.д. № 70086/2015 г. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител.
3328
Районният съд – гр. Средец, призовава Вадим
Джалалович Алиханов, гражданин на Руската
федерация, Димитрий Вадимович А лиханов,
гра ж данин на Република Беларус, и Мари я
Вадимова Алиханова, гражданка на Република
Беларус, с неизвестни адреси, като ответници по
гр. д. № 19/2016 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се явят в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получат препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответниците ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3339
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Врачанският окръжен съд на основание чл. 687
във връзка с чл. 688 ТЗ с определение № 141 от
5.04.2016 г. по т.д. № 94/2013 г. на ВОС одобрява
изготвените от синдика и обявени в „Държавен
вестник“, бр. 22 от 2016 г., втори допълнителен
списък и трети допълнителен списък на приетите
вземания на кредиторите и на работниците и
служителите на сдружение „Туристическо дружество Веслец“ – Враца.
3308

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на асоциацията на 4.06.2016 г. в 18,30 ч.
в Пловдивския университет, нова сграда, първа
аула, бул. България 236, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на
БАПА; 2. годишен отчет за финансовата дейност на БАПА; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3347
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Р о т а р и
к л уб – К азанлък“, К азанлък, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
24.06.2016 г. в 18 ч. в Казанлък, ул. Севтополис
2, в сградата на хотел „Казанлък“, при следния
дневен ред: 1. избор на членове в УС; 2. приемане на промени в устава.
3346
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„К луб на природолюбителите Лабео“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
20.06.2016 г. в 18 ч. в Кърджали, бул. България
75, ет. 4, общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1. приемане на нови редовни членове; 2. приемане на бюджета за 2016 г.;
3. утвърждаване на членския внос за 2017 г.;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на
председател на УС; 6. изменение на устава на
сдружението; 7. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението; 8. разни.
3318
16. – Управителният съвет на сдружение
„СКХЗУ – Плевен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 10.06.2016 г.
в 17 ч. в Плевен, ул. Гренадерска 30, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СК за периода
2011 – 2016 г. и освобождаване от отговорност на
УС; 2. избор на председател и управителен съвет;
3. основни насоки за бъдещата дейност. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3340
44. – Управителният съвет на Регионална
туристическа асоциация „Родопи“ – Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава
на сдружението свиква общо годишно отчетноизборно събрание на 23.06.2016 г. в 15 ч. в зала
201 на областната администрация – Смолян, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през периода 2012 – 2015 г.; 2. финансов отчет за 2015 г. и проект на бюджет за
2016 г.; 3. избор на членове на управителния и
контролния съвет; 4. приемане на програма за
дейността на асоциацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден на същото място един
час по-късно при същия дневен ред.
3281
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Лайка“, с. Радинград, област Разград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26.06.2016 г.
в 18 ч. в с. Радинград, област Разград, община
Разград, ул. Бузлуджа 35, при следния дневен ред:
1. прекратяване на сдружение с нестопанска цел
„Лайка“; проект за решение: ОС прекратява сдружението и го обявява в ликвидация; 2. определяне
срок на ликвидационното производство; проект
за решение: ОС определя срок на ликвидационното производство 6 месеца, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
на ликвидатора до кредиторите на сдружението;
3. избор на ликвидатор; проект на решение: ОС
избира Нургин Неджмидинов Февзиев за ликвидатор на сдружението; 4. приемане на начален
ликвидационен баланс; проект на решение: ОС
приема началния ликвидационен баланс на сдружението; 5. възлагане на ликвидатора да уведоми
ТД на НАП за прекратяването на сдружение с
нестопанска цел „Лайка“; проект за решение: ОС
възлага на ликвидатора да предприеме необходимите действия по уведомяване на ТД на НАП
за прекратяването на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне
един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ
за самоличност. Пълномощниците на членовете
трябва да представят и писмено пълномощно.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението на адреса му всеки
работен ден от 10 до 17 ч.
3366
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