ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 50

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 23 юни 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 130 за награждаване на г-н ЖакЛюк Мартинез – генерален директор
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Министерски съвет
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Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за
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 Постановление № 115 от 19 юни
2017 г. за изменение и допълнение на
Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2010 г.
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Министерство на отбраната
 Споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната
на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа
(SHAPE), представлявано от Съюзното
съвместно командване на силите на
НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен
в София, Република България (NFIU BGR)
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Жак-Люк Мартинез – генерален директор на музей „Лувър“ в Париж, с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за неговия значим принос за популяризирането
на българската култура и културно-историческото наследство на България във Френската
република и по света, както и за развитието на
българо-френското културно сътрудничество.
Издаден в София на 14 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Александр Баралис – куратор в музей „Лувър“ в Париж, с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за
неговия значим принос за популяризирането на българската култура и културноисторическото наследство на България във
Френската република и по света, както и за
развитието на българо-френското културно
сътрудничество.
Издаден в София на 14 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4530
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 76 на Министерския съвет от 2014 г. за
създаване на Национален координационен
механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор
„Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г.
на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Механизъм за свързване на
Европа (обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 т. 1 се изменя така:
„1. преглед на подготовката на проектите
на шестмесечна база; прегледът се осъществява въз основа на информация, подготвена
съвместно от дирекция „Координация на
програми и проекти“ на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и от конкретния бенефициент,
който е възложител на проекта;“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „Управляващия
орган на програмата“ се заменят с „дирекция
„Координация на програми и проекти“ на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заместник-министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, в чийто ресор са проектите
по Регламента за създаване на Механизъм
за свързване на Европа“ се заменят с „министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или упълномощено
от него длъжностно лице“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. директорът на дирекция „Координация
на програми и проекти“ на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в
администрацията на Министерския съвет,
директорът на дирекция „Национален фонд“
на Министерството на финансите, директорът на дирекция „Национална транспортна
политика“ на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, председателят на управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна
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инфраструктура“, изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, генералният директор
на Държавно предприятие „Ръководство на
въ зд у ш но т о д ви жен ие“, изп ъ л н и т ел н и я т
директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“;“
б) създава се т. 3:
„3. при необходимост – представители на
други ведомства, които имат отношение по
изпълнение на проектите по Механизма за
свързване на Европа, които министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията може да включи в работната
група.“
3. В ал. 4 думите „дирекцията, отговорна
за Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се заменят с „дирекция „Координация на програми и проекти“.
§ 4. В чл. 8, т. 1 думите „най-малко четири
пъти годишно“ се заменят с „най-малко два
пъти годишно“.
§ 5. В чл. 9 думите „дирекцията, отговорна за Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ се заменят
с „дирекция „Координация на програми и
проекти“.
§ 6. Създава се чл. 10:
„Чл. 10. (1) Функциите на страната членка по чл. 22, параграф 2 от Регламент (EC)
№ 1316/2013 г. за техническо наблюдение и
финансов контрол на действията на всеки
бенефициент по отношение на проект или
част от проект в сектор „Транспорт“ се изпълняват от ресорния министър, отговорен
за съответния бенефициент.
(2) Функциите по техническо наблюдение и финансов контрол включват преглед
и валидиране/потвърждаване/сертификация
от името на държавата членка за верността,
надеждността и пълнотата на данните на подаваните към Изпълнителна агенция „Иновации
и мрежи“ доклади за състояние на действието
и искания за междинни плащания, както и
на финалните технически и финансови доклади и исканията за окончателно плащане по
съответните проекти на бенефициентите. Техническото наблюдение и финансовият контрол
се осъществяват чрез осъществяване на проверки на място за установяване на реалното
физическо и/или документално изпълнение на
проектите, провеждане на периодични срещи
с бенефициентите за отчитане на напредъка и
проверки на отчетни и разходооправдателни
документи. Освен постигнатия технически
напредък и финансовата отчетност контролът от страната членка включва и проверки
за спазване на изискванията за опазване на
околната среда, законодателството в областта
на обществените поръчки и изискванията за
осигуряване на публичност за финансирането
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о т ЕС. В ресора на Ми нис т ерс т во т о на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията водеща при изпълнението
на функциите по техническо наблюдение и
финансов контрол за Механизма за свързване на Европа е дирекция „Координация на
програми и проекти“.
(3) Финансирането на изпълнението на проектите по Кохезионния пакет на Механизма
за свързване на Европа, сектор „Транспорт“,
се осигурява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по механизма от
Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“
към Европейската комисия и осигуряване
на съфинансиране от държавния бюджет на
държавата членка. Осигуряването на националното съфинансиране за проектите по
Кохезионния пакет на Механизма за свързване
на Европа, сектор „Транспорт“, е в съответствие с поетите ангажименти на държавата по
подписаното Споразумение за партньорство
на Република България, очертаващо помощта
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г. Разчетите
за средствата, получавани по тези проекти
от Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“, както и разходите на бенефициентите,
разпределени по източници на финансиране
(европейски средства и национално съфинансиране), ще бъдат включени в бюджетната
прогноза и в проектобюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съответния период
в съответствие с указанията на министъра на
финансите за изготвяне на необходимата информация от първостепенните разпоредители
с бюджет на отделните етапи от бюджетната
процедура за съответната година.
(4) За проектите, финансирани по „Общия
пакет“ на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“, съфинансирането се
осигурява от съответния бенефициент.
(5) Координационните дейности с Европейската комисия във връзка с изпълнението
на задълженията на Република България
по чл. 22, параграф 2 от Регламент (EC)
№ 1316/2013 г. за сек тор „Транспорт“ се
осъществяват от дирекция „Координация на
програми и проекти“ на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията под ръководството на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4495
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 19 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2011 г., бр. 36 и 99 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.,
бр. 8, 12 и 76 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г. и
бр. 13, 35 и 96 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А2“, в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“, в
раздел „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)“,
на ред 15, в колона 2 думите „София, Варна“
и тирето пред тях се заличават.
§ 2. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„В“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) в раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“:
аа) на ред 6, в колона 2 след думите „зенитно-ракетна база“ се поставя запетая и се
добавя „бригадно командване“;
бб) на ред 16, в колона 2 след думите
„зенитно-ракетна база“ се поставя запетая
и се добавя „бригадно командване“;
вв) на ред 20, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
мрежа“;
гг) на ред 41, в колона 2 след думите „зенитно-ракетна база“ се поставя запетая и се
добавя „бригадно командване“;
дд) на ред 53, в колона 2 след думите
„Център за осигуряване на К АС“ се поставя
запетая и се добавя „Център за управление
и киберотбрана“;
б) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“:
аа) на ред 8, в колона 3 код „5143 6008“
се заменя с „5141 6008“;
бб) на ред 11, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
мрежа“;
вв) на ред 12, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
мрежа“;
гг) на ред 32, в колона 4 след думите „к1“
се поставя запетая и се добавя „к2, к4“;
дд) на ред 35, в колона 2 след думaтa
„бригада“ се поставя запетая и се добавя
„бригадно командване“;
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ее) на ред 58, в колона 2 след думите „база
за съхранение на въоръжение и техника и
подготовка на резервисти“ се поставя запетая и се добавя „Център за подготовка на
специалисти“;
ж ж) на ред 62, в колона 2 след думите
„зенитно-ракетна база“ се поставя запетая
и се добавя „военновъздушна учебна база“;
зз) на ред 63, в колона 2 след думaтa
„бригада“ се поставя запетая и се добавя
„бригадно командване“;
ии) на ред 64, в колона 2 след думaтa
„бригада“ се поставя запетая и се добавя
„бригадно командване“;
кк) на ред 67, в колона 4 след думите „к1“
се поставя запетая и се добавя „к2, к4“;
лл) на ред 92, в колона 3 код „5143 6092“
се заменя с „5141 6092“;
мм) на ред 94, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
мрежа“;
нн) на ред 108, в колона 2 след думите
„зенитно-ракетна база“ се поставя запетая
и се добавя „бригадно командване“;
оо) на ред 113, в колона 2 думите „Стационарна КИС“ се заменят с „Управление на
Стационарна КИС, Център за осигуряване на
К АС, Център за управление и киберотбрана“;
пп) на ред 114, в колона 2 думите „Стационарна КИС“ се заменят с „Управление на
Стационарна КИС, Център за осигуряване на
К АС, Център за управление и киберотбрана“;
рр) създават се редове 129 и 130:
„
З а м е с т н и к- н ач а л н и к
по… на военно форми129.
5143 6129 к1, к3
рование І категория в
Стационарна КИС
З а м е с т н и к- н ач а л н и к
по… на военно форми130.
5143 5130
рование І категория в
Стационарна КИС

к5

“
в) в р а з д е л „ М А Й О Р ( К А П И Т А Н
IІІ РАНГ)“:
аа) на ред 45, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
мрежа“;
бб) на ред 52, в колона 2 след думите
„авиационна база“ се поставя запетая и се
добавя „военновъздушна учебна база“;
вв) на ред 97, в колона 2 след думaтa
„бригада“ се поставя запетая и се добавя
„бригадно командване“;
гг) на ред 100, в колона 2 след думите
„единен център за начална подготовка“ се
поставя запетая и се добавя „Централен ар-
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тилерийски технически изпитателен полигон,
авиационна група“;
дд) на ред 109, в колона 2 след думaтa
„бригада“ се поставя запетая и се добавя
„бригадно командване“;
ее) на ред 116, в колона 2 думите „Стационарна комуникационна мрежа“ се заменят
със „Стационарна опорна комуникационна
м режа, Ком у никац ионно -информац ионен
център, военни формирования І и ІІ категория на Стационарна КИС“;
ж ж) на ред 173, в колона 2 след думите
„зенитно-ракетна база“ се поставя запетая
и се добавя „бригадно командване, военновъздушна учебна база“;
зз) на ред 179, в колона 2 след думите
„авиационен оперативен център“ се поставя
запетая и се добавя „военновъздушна учебна
база“;
ии) на ред 197, в колона 3 код „5131 6197“
се заменя с „5131 4197“, а в колона 4 думите
„к1“ се заличават;
кк) създава се ред 231:
„
231. Системен инженер

5132 4231

“
г) в ра здел „К А П И ТА Н (К А П И ТА НЛЕЙТЕНАНТ)“:
аа) на ред 9, в колона 2 думите „център
за подготовка на танкови подразделения“ се
заменят с „бригадно командване“;
бб) на ред 45, в колона 2 след думите „зенитно-ракетна техника“ се поставя запетая
и се добавя „авиационна група“;
вв) на ред 86, в колона 2 след думите „база
за предно разполагане“ се поставя запетая
и се добавя „военновъздушна учебна база,
авиационна група“;
гг) на ред 97, в колона 2 след думите
„авиационна база“ се поставя запетая и се
добавя „военновъздушна учебна база“;
дд) на ред 112, в колона 2 след думите
„база за предно разполагане“ се поставя запетая и се добавя „военновъздушна учебна
база, авиационна група“;
ее) на ред 154, в колона 2 след думите
„авиационна база“ се поставя запетая и се
добавя „военновъздушна учебна база, авиационна група“;
ж ж) на ред 160, в колона 2 думите „бригаден щаб, център за подготовка на танкови подразделения“ се заменят с „бригадно
командване“;
зз) на ред 217, в колона 2 след думите „база
за командване, управление и наблюдение“
се поставя запетая и се добавя „военновъздушна учебна база“;
ии) на ред 222, в колона 2 след думите
„зенитно-ракетна база“ се поставя запетая
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и се добавя „военновъздушна учебна база,
авиационна група“;
кк) на ред 225, в колона 2 след думите „база
за предно разполагане“ се поставя запетая
и се добавя „военновъздушна учебна база“;
лл) на ред 235, в колона 2 след думата
„полк“ се поставя запетая и се добавя „Център
за управление и киберотбрана, авиационна
група“;
мм) на ред 255, в колона 2 след думите
„база за предно разполагане“ се поставя запетая и се добавя „военновъздушна учебна
база, авиационна група“;
нн) на ред 273, в колона 2 след думите „база
за командване, управление и наблюдение“
се поставя запетая и се добавя „бригадно
командване, военновъздушна учебна база“;
оо) на ред 276, в колона 2 думите „транспортна авиационна база (база за предно
разполагане, авиационен оперативен център
и радиотехнически полк)“ се заменят с „база
за предно разполагане, авиационна група“;
пп) на ред 290, в колона 2 след думите
„авиационна база“ се поставя запетая и се
добавя „военновъздушна учебна база“;
рр) на ред 292, в колона 2 думите „транспортна авиационна база (база за предно
разполагане, авиационен оперативен център
и радиотехнически полк)“ се заменят с „база
за предно разполагане, авиационна група“;
сс) на ред 324, в колона 2 след думите
„Център за осигуряване“ се поставя запетая
и се добавя „военновъздушна учебна база“,
а думите „от 01 юни 2015 г.“ и тирето пред
тях се заличават;
тт) на ред 335, в колона 2 след думата
„вертолет“ се поставя запетая и се добавя
„звено“;
уу) на ред 336, в колона 2 след думите
„база за предно разполагане“ се поставя запетая и се добавя „военновъздушна учебна
база, авиационна група“;
фф) създава се ред 359:
„
А дминист ратор по на359. п равление във Военен 5121 4359
команден център

“
2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖ АНТИ
(СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)“:
аа) на ред 4, в колона 2 след думите „зенитно-ракетна база“ се поставя запетая и се
добавя „бригадно командване“;
бб) на ред 5, в колона 2 след ду мите
„авиационна група“ се поставя запетая и се
добавя „Център за подготовка на специалисти, Мобилна КИС“;
вв) на ред 6, в колона 2 думите „Мобилна
КИС“ и запетаята след тях се заличават;
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гг) на ред 8, в колона 2 след д у мите
„флотилия бойни и спомагателни кораби“
се поставя запетая и се добавя „бригадно
командване“;
дд) на ред 39, в колона 2 след думите
„учебен полигон“ се поставя запетая и се
добавя „модул от Мобилна КИС“;
ее) на ред 43, в колона 2 думите „бригада
(център за подготовка на танкови подразделения, авиационна база, автопарк), Стационарна КИС, Мобилна КИС“ се заменят
с „бри г а да (а виа ц ион на ба за , а вт опарк ,
Стационарна КИС, Мобилна КИС, бригадно
командване)“;
ж ж) на ред 45, в колона 3 код „7342 3045“
се заменя със „7341 3045“;
зз) създава се ред 115:
„
115. Старши администратор
във военни формирова- 7341 2115
ния на Стационарна КИС

п6

“
б) в раздел „СТАРШИ СЕРЖ АНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
аа) на ред 44, в колона 4 след професионалната област „п4“ се поставя запетая и
се добавя „п6“;
бб) създават се редове 245, 246, 247 и 248:
„
245. Администратор във военни формирования на 7332 2245
Стационарна КИС

п6

246. Старши специалист І степен по…. в Стационарна 7331 2246
КИС

п6

247. Старши специалист ІІ степен по…. в Стационарна 7332 2247
КИС

п6

248. Специалист по…. в Ста7333 2248
ционарна КИС

п6

“
Заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4536
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното
главно командване на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на
силите на НАТО в Неапол (JFCNP) относно
поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София,
Република България (NFIU BGR)
(Одобрено с Решение № 508 от 24 юни 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 ноември 2016 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Република България (МО) и Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано
от Съвместното командване на силите на
НАТО в Неапол (JFCNP), наричани по-долу
общо „участниците“;
признавайки разпоредбите на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните
въоръжени сили (NATO SOFA) от 19 юни
1951 г.;
признавайки разпоредбите на Протокола за
статута на Международните военни щабове,
създадени в съответствие със Северноатлантическия договор (Парижкия протокол) от
28 август 1952 г., включително и допълнителните споразумения към него, ако има такива;
признавайки разпоредбите на Меморандума за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, Министерството
на националната отбрана на Република Полша,
Министерството на националната отбрана на
Румъния и Върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE) относно Щабния елемент
за интегриране на сили на НАТО (NFIU) от
21 април 2016 г. (NFIU MOU);
признавайки разпоредбите на Меморандума за разбирателство между правителството
на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа (SHAPE) и Щаба
на Върховния главнокомандващ на НАТО по
трансформацията (HQ SACT) относно пре-
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доставяне на поддръжка от страната домакин
(HNS) при провеждане на операции и учения
на НАТО от 16 август 2004 г., наричан подолу Меморандум за поддръжка от страната
домакин (HNS MOU), бъдещи специфични
изисквания за поддръжка на учения и операции ще бъдат договорени с последващи
Технически споразумения към HNS MOU;
имайки предвид, че това Споразумение за
поддръжка (Base Support Arrangement – BSA)
е сключено съгласно предоставените пълномощия на Върховното главно командване на
Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа (SHAPE), дадени в чл. 16 от Парижкия
протокол и впоследствие на активирането на
Щабния елемент за интегриране на сили на
НАТО в Република България (NFIU BGR) като
военна структура на НАТО, ползваща се със
статут на Международен военен щаб (IMHQ)
от Северноатлантическия съвет (NAC), в съответствие с документ PO(2015)0438-AS1 от
3 август 2015 г.;
имайки предвид, че нищо в това Споразумение за поддръжка (BSA) не трябва да се
тълкува като основание за нарушаване на
международните споразумения, приложими
за Щабния елемент за интегриране на сили
на НАТО в България;
имайки предвид, че в случай на противоречие на разпоредбите на това Споразумение
за поддръжка (BSA) с договореностите в
посочените по-горе споразумения, то с по-голяма сила са договореностите в упоменатите
споразумения;
имайки предвид, че това Споразумение за
поддръжка (BSA) се сключва, за да се гарантира ефективното функциониране на NFIU
BGR и няма да се тълкува като задължение
за осигуряване на други формирования на
НАТО или извън НАТО, или да засяга по друг
начин ангажиментите на страната домакин
в рамките на съществуващите споразумения
по отношение на тези формирования;
се споразумяха за следното:
Член първи
Дефиниции
1.1. Определенията, приети в меморандума
NFIU MOU, се прилагат в това Споразумение
за поддръжка (BSA).
1.2. В допълнение, следните определения
се прилагат по отношение на това Споразумение за поддръжка (BSA):
а) „Страна домакин“ (СД) – Република
България, представлявана от Министерството
на отбраната;
б) „Поддръжка (Base Support)“ – услугите
и поддръжката, предоставени от страната
домакин по отношение на инфраструктурата, осигуряване на дейността и защитата на
силите на NFIU BGR;
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в) „Съоръжениe“ – всяка сграда, конструкция, система или друга недвижима собственост, която осигурява функция, необходима
за ефективното функциониране на NFIU BGR;
г) „Техническа поддръжка“ – извършване
на планови и извънпланови дейности, необходими за поддържане на съоръженията в
изправно състояние, технически надзор на
използваните съоръжения за осигуряване на
безопасната им експлоатация и предпазване от
повреда или авария. Това не включва ремонт,
подобрения, изменения или възстановяване
на съоръженията;
д) „Защита на силите“ – мерки и средства
за намаляване на уязвимостта на личния
състав, съоръженията, материалните ресурси, операциите и дейностите от заплахи и
опасности;
е) „Осигуряване на дейността“ – доставка на необходимите ресу рси, им у щества
(включително сгради), активи, принадлежности, площи (райони), съоръжения, услуги
и друга необходима подкрепа за ефективно
функциониране на NFIU BGR в мястото за
разполагане;
ж) „Инфраструктура“ – сгради, съоръжения и други постоянни инсталации, необходими да поддържат ефективната дейност на
NFIU BGR.
Член втори
Цел и обхват
2.1. Целта на това Споразумение за поддръжка (BSA) е да определи обхвата на инфраструктурата, осигуряването на дейността
и защитата на силите, които трябва да бъдат
осигурени на NFIU BGR, неговия личен състав и техните зависими лица, в съответствие
с указанията, посочени в Преамбюла, за да
се гарантира продължително осигуряване на
мисията и дейностите на NFIU BGR, включително и на мотивацията и качеството на
живот.
2.2. Разпоредбите в това Споразумение за
поддръжка (BSA), освен ако впоследствие не
бъдат променени, ще се прилагат в мирно
време, извънредни ситуации, кризи и конфликт
или в период на международни напрежения
дотолкова, доколкото се прилагат споразуменията, посочени в Преамбюла.
Член трети
Роля и отговорности на страната домакин
3.1. Задължение на СД е да осигурява
поддръжката (Base Support) по стандартите
на Плана за изграждане на Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО
(Implementation Plan) на NFIU BGR и допълненията към него и Минималните военни
изисквания (MMRs) за NFIU – публикувани в
документ Bi-SC advice SH/PLANS/J5/CAT-A/
MF/15-309514 от 30 април 2015 г., и при усло-
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вията, договорени в това Споразумение за
поддръжка (BSA). Тази поддръжка не може
да бъде по-малка от необходимата поддръжка,
която да позволи на NFIU BGR да изпълнява
целите, за които присъства в СД, в съответствие с решенията на Северноатлантическия
съвет и в съответствие с приложимите международни договори и споразумения.
3.2. Изискванията, свързани с поддръжката
(Base Support), установени в MMRs, ще бъдат
отговорност на СД. Следователно, основният
принцип в това Споразумение за поддръжка
(BSA) е, че каквито и услуги или поддръжка,
предоставяни на NFIU BGR, ще бъдат финансирани и оказвани от СД, с изключение
на разходите, които са допустими за общо
финансиране от Н АТО, в съответствие с
решенията на Северноатлантическия съвет.
3.3. Нивото на изискване за поддръжка
(Base Support) е определено от миси ята,
размера и мястото за разполагане на NFIU
BGR. Ако тези параметри се променят значително, то СД съвместно с Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE) ще преразгледа
необходимостта от извършване на промени
за постигане на необходимото ниво на поддръжка.
3.4. СД ще използва английски език във
всички официални комуникации по отношение на предоставянето на услуги, където
NFIU BGR или неговият личен състав е ангажиран в съответствие със Споразумението
за поддръжка (BSA).
3.5. СД е длъжна да обезпечи съответствието на поддръжката и другите є ангажименти
по това Споразумение за поддръжка (BSA) с
нейните закони, правила и стандарти.
Член четвърти
Управление и координация на поддръжката
(Base Support) от страната домакин
4.1. СД ще управлява координацията и
отговорностите по поддръжката (Base Support)
на местно ниво чрез Комендантството – МО.
4.2. СД ще определи представител от съответния орган за „основно лице за контакт“
от СД, който да координира с NFIU BGR
изпълнението на функциите на СД за разрешаването на всички въпроси на поддръжката
(Base Support) в съответствие с това Споразумение за поддръжка (BSA).
Член пети
Поддръжка (Base Support)
5.1. СД ще предостави поддръжка (Base
Support), необходима на NFIU BGR да изпълни
своята мисия, без разходи за НАТО, NFIU
BGR и допринасящите страни (ДС), освен ако
не е указано друго, в следните направления:
а) Инфраструктура, складова база, съхраняване и снабдяване с материални ресурси;
б) Транспортно осигуряване;
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в) Защита на силите (Сигурност);
г) Спешна помощ;
д) Противопожарна охрана;
е) Здравословни и безопасни условия на
труд;
ж) Медицинско осигуряване;
з) Мотивация и качество на живот;
и) Подкрепа за семействата;
й) Други области, описани подробно в
параграф 5.10.
5.2. Инфраструктура, складова база, съхраняване и снабдяване с материални ресурси.
Страната домакин:
а) ще осигури и поддържа в изправност
част от сградата на Министерството на
отбраната като място за разполагане на
NFIU BGR; помещенията, определени за
NFIU BGR, са посочени в Приложение
А към това Споразумение за поддръжка
(BSA);
б ) ще осигури и ще координира с NFIU
BGR услугите за поддръжка в изправност;
в) ще осигури пълен комплект от комунални и битови услуги за нуждите на NFIU
BGR; това включва предоставяне на електричество, вода, отопление, почистване,
изхвърляне на отпадъци (вк лючително
унищожаване на класифицирани материали и унищожаване на токсични отпадъци)
и услуги по опазване на околната среда;
г) ще осигури офисобзавеждане, оборудване и снабдяване;
д) ще разработи правила за взаимодействие
и координация, отнасящи се до управлението на помещенията и съоръженията,
които ще се ползват от NFIU BGR;
е) ще осигури склад (хранилище), място
за съхранение и снабдяване с материални
ресурси по заявка на NFIU BGR;
ж) няма да променя местоположението
или да извършва значителни промени
по инфраструктурата на NFIU BGR, без
предварително съгласуване с Многонационалната дивизия – Югоизток (MND-SE),
Съюзното съвместно командване на НАТО
в Неапол (JFCNP), Върховното главно
командване на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа (SHAPE) или в
съответствие с действащата по това време
структура за командване и управление
(С2) и само след одобрение от Северноатлантическия съвет.
5.3. Тра нспор т но оси г у ря ва не. Тра нспортното осигуряване се състои в рутинно
придвижване на лични я състав на NFIU
BGR в зоната на действие, транспортиране
на оборудване и доставки и осиг у ряване
на служебни автомобили и специално оборудване, за да може NFIU BGR да изпълни
задачите си, както следва:
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 ) СД ще осигури превозването на личния
а
състав на NFIU BGR за изпълнение на
задачите, както е указано в Implementation
plan на NFIU BGR;
б ) СД ще осигури превозни средства и
оборудване според изискванията на NFIU
BGR;
в) СД ще координира изискванията за
т ра нспор т но оси г у ря ва не ч рез сек т ор
„Транспортно осигуряване“ в Комендантство – МО;
г) NFIU BGR ще използва за изпълнение
на своите задачи предоставените от СД
военни превозни средства и оборудване в
съответствие с разпоредбите на СД;
д) NFIU BGR ще предостави на СД списък
на всичките свои военни превозни средства (ако има такива) с регистрационните
им номера;
е) Поддръжката в изправност и експлоатацията на превозните средства, предоставени от СД на NFIU BGR, е отговорност
на СД;
ж) Транспортирането на личния състав от
NFIU BGR при служебни командировки е
отговорност на участващите страни (УС),
освен ако СД не е предложила друго.
5.4. Защита на силите (Сигурност). Сигурността ще се осигурява в съответствие с
международните споразумения, одобрените
от Северноатлантическия съвет Минимални
военни изисквани я (MMRs), директивите
на Стратегическите командвания на НАТО
(Bi-SC/ACO), политиката за Международен
военен щаб (IMHQ) и директивите, отнасящи се до контрола за достъп и издаване на
пропуск и разрешение за достъп до IMHQ.
СД и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа
(SHAPE) ще определят нивото на услугите
за сигурност, което да бъде осигурено от СД
на NFIU BGR, съгласно Споразумението за
осигуряване на защитата на силите (FPSA).
а) СД ще предостави и финансира осигуряването на външната и вътрешната
сигурност на помещенията на NFIU BGR,
общата сигурност (Защита на силите) на
NFIU BGR, на личния състав на NFIU
BGR, както и на тези, които участват в
дейности на NFIU BGR по време на престоя
им на територията на СД, включително
и VIP посещения, както и осигуряване
на постоянна оценка на заплахите. Това
ще се извършва по начин, съобразен със
законите и разпоредбите на СД, международните споразумения и одобрените от
Северноатлантическия съвет разпоредби
за сигу рност, и ще отразява текущото
състояние на готовност и мерк и те за
безопасност, прилагани от командира;
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 ) СД ще съдейства за издаване на пропусб
ки по образец на НАТО от името на NFIU
BGR и по указания от служителя по сигурността в съответствие с регулиращите
договори, разпоредби относно сигурността,
одобрени от Северноатлантическия съвет и
политиката за Международен военен щаб
(IMHQ) и директивите за пропускателния
режим и разрешения за достъп;
в) СД е отговорна за всички направления, свързани със Защитата на силите,
сигурността и системите за сигурност на
NFIU BGR;
г) СД ще осигури личен състав, необходим да контролира местата за достъп до
NFIU BGR;
д) Извънредните или временните мероприятия на NFIU BGR, за които се изискват допълнителни мерки за сигурност,
ще бъдат организирани и финансирани
от СД, в зависимост от възможностите
и след предварително съгласуване между
СД и NFIU BGR;
е) Личният състав на NFIU BGR ще се
идентифицира посредством военна карта на НАТО за самоличност, издадена
о т Върховно т о гла вно кома н д ва не на
Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE)/Съюзното съвместно
командване на НАТО в Неапол (JFCNP);
ж) Одобрението за достъп до помещенията
на NFIU BGR е отговорност на командира
на NFIU BGR. NFIU BGR ще поддържа
пълен и актуализиран списък на личния
състав на NFIU BGR (вкл. фамилно име,
собствено име, звание, номер на лична
карта, номер на паспорт и регистрационен номер на автомобила) в съответния
местен офис за сигурност;
з) СД, в съответствие с документ ACO
70-1, ще изготви списък на упълномощените свои служители, които се нуждаят
от достъп до помещенията на NFIU BGR;
и) К ласифицирани документи (информация), получени директно от СД или чрез
системите за автоматизирана обработка
на данни и регистрирани от СД, ще се
използват и администрират съгласно законите на СД, регламентиращи защитата
на класифицираната информация;
й) NFIU BGR ще създаде регистратура за
обработка на информацията.
5.5. Противопожарна охрана:
а) доставката, монтажът и поддръжката
на противопожарното оборудване на NFIU
BGR са отговорност на СД;
б ) по искане на NFIU BGR СД ще осигури консултации по пожарна безопасност;
в) СД е от говорна за осиг у ряване на
пож ар ог аси т е л и, пож ар оизве с т и т е л н и
инсталации, системи за гасене на пожар
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и тя х ната под д ръж ка в изп равност, а
също и за подготовка на личния състав
за евакуацията;
г) служителите, осигуряващи противопожарната охрана (превенция и защита)
от СД, са упълномощени за достъп до
съоръженията на NFIU BGR, при условие
че инспекцията е предварително координирана с NFIU BGR или при спешни
случаи. Плановете за спешна евакуация
от сградата, в която е разположен NFIU
BGR, ще бъдат съгласувани между отговорните представители на СД и NFIU
BGR. Личният състав на NFIU BGR ще
с ъбл юда ва п ла нове т е за ева к уа ц и я и
указанията на специализираните органи
в случай на аварийна евакуация.
5.6. Медицинско осигуряване. Страната
домакин ще осигури медицинска помощ на
служителите от NFIU BGR в съответствие с
принципите, залегнали в това Споразумение
за поддръжка (BSA):
а) Страната домакин чрез Военномедицинска академия ще осигури медицинска
координация на английски език с цел
да се улесни взаимодействието с местни
болници и да се гарантира, че личният
състав на NFIU BGR и техните зависими
лица ще получават подходяща медицинска и стоматологична помощ при същите
условия както сравнимия личен състав
на СД. Заплащането на разходите за предоставени медицински услуги от местни
болници е индивидуална отговорност в
съответствие с конкретните национални
разпоредби или двустранни споразумения
между СД и съответната ДС;
б) Медицинският пункт, разположен в сградата на СД, ще оказва спешна медицинска
помощ и на личния състав на NFIU BGR,
когато е в сградата, при същите условия
както тези за служителите на СД;
в) СД ще осиг у ри медицинска помощ
по време на учения на NFIU BGR (на
пол и г он и , вк л юч и т е л но по вр еме на
транспортирането на личния състав на
NFIU BGR и този, участващ в ученията
на NFIU BGR) с искане до Военномедицинска академия във връзка с точка
5.6.а). За тази цел е необходимо отделно
Техническо споразумение (TA) на базата
на меморандума HNS MOU;
г) СД комплект ува, осигу рява оборудва не т о, под д р ъ ж к ат а в и зп ра вно с т и
експлоатацията на медицинския пункт,
разположен в сградата на NFIU BGR;
д) медицинска помощ при дейности извън
гарнизона ще бъде предоставена в съответствие с искане до Военномедицинска
академия във връзка с точка 5.6.а).
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5.7. Здравословни и безопасни условия
на труд.
а) СД ще предостави здравословна работна среда, инструктажи за здравословност
и безопасност на труда и ще организира
проверки на използваните съоръжения
от NFIU BGR;
б ) СД ще вземе превантивни мерки за
поддържане на хигиена на околната среда и борба с вредителите в района на
NFIU BGR (мерки за борба с насекоми,
гризачи, плевели, гъбички и други опасни животни или растения) при условия,
съответстващи на условията, прилагани
за сходни инсталации на СД;
в) по искане на NFIU BGR СД ще организира мероприятия за предоставяне
на здравословна работна среда, съвети
и обу ча ва не по зд ра ве и безопаснос т
на т руда и проверк и на използваните
съоръжения от NFIU BGR при условия,
съответстващи на условията, прилагани
за сходни инсталации на СД.
5.8. Мотивация и качество на живот. Личният състав на NFIU BGR и техните зависими лица ще имат достъп до обектите на СД
за семейна подкрепа, мотивация, социални
грижи и възстановяване при същите условия
както за военнослужещите и цивилните служители на СД и за техните зависими лица
от СД. Това включва обслужване за хранене (освен стола и кафетериите в сградата,
където е разположен NFIU BGR), столове
за обществено хранене (без начисляване на
допълнителни данъци), спорт (фитнес зали,
съоръжени я за възстановяване), к лубове,
организиране на събития и други подобни
дейности, които са от основно значение за
качеството на живот на служителите от NFIU
BGR и техните зависими лица.
а) Където СД не предоставя на NFIU
BGR собствени столови за хранене, на
с л у ж и т е л и т е н а N F I U BGR ще б ъ де
предоставен достъп до столовете за хранене, обслужвани от СД, в рамките на
наличните средства и възможности при
условия, съответстващи на условията за
ползване от сравним персонал на СД,
срещу индивидуално заплащане;
б ) По повод на дадените права, установени
в споразуменията и спогодбите, указани в Преамбюла, СД ще предостави на
служителите на NFIU BGR и на техните
зависими лица достъп до военни места за
отдих и клубове, отстъпки и намаления при
пътуване, бази за отдих и възстановяване
и спортни съоръжения по същите цени за
ползване както от военнослужещите на
СД и техните зависими лица и в съответствие със съществуващите национални
процедури.
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5.9. Подкрепа за семействата. Страната
домакин е отговорна за предоставяне на
съдействие на NFIU BGR при:
а) намиране на подходящи жилища на
нейна територия; всички разходи за наем
и настан яване остават отговорност на
съответната ДС;
б) регистрация в СД;
в) регистрация на лични превозни средства, собственост на служителите на NFIU
BGR и на зависимите от тях лица;
г) издаване на лични карти на членове
на семействата и пропуски за достъп на
членовете на семействата в съответствие
с подписаните договори, разпоредбите в
областта на сигурността, политиките и
директивите за предоставяне на пропуски
и достъп;
д) раздаване на ваучери за алкохол, тютюн
и гориво, които служителите на NFIU BGR
и техните зависими лица имат право да
закупуват в СД;
е) освобождаване пред митническите или
други финансови институции на лични
вещи и мебелировка, както и личните
мо т орн и п ревозн и с редс т ва, к ат о с ъдействието се дължи при пристигане и
заминаване;
ж) администрирането по отношение на
възстановяването на данъци и мита, за
което персоналът на NFIU и техните зависими лица имат право да бъде извършено
на територията на СД.
5.10. Други области. На NFIU BGR се
предоставя поддръжка (Base Support) при
следните условия:
а) съдействие при администрирането по
отношение на възстановяването на данъци
и мита, за което персоналът на NFIU и
техните семейства имат право да бъде извършено на територията на СД, на които
NFIU BGR има право в СД в рамките на
ск лючено Допълнително споразу мение
и ли д ру г регламен т и ращ договор и ли
споразумение, по искане на NFIU BGR;
б ) съдействие пред митнически институции при освобождаването на официални
пратки до или от NFIU BGR;
в) пощенски и куриерски услуги: кореспонденция и официални пощенски пратки
могат да бъдат изпратени и получени чрез
пощенските служби на СД при същите
услови я, които ва жат за Въоръжените
сили на СД;
г) основната отговорност за координация
и подготовка на дейностите в NFIU BGR
остава на NFIU BGR; СД ще осигури поддръжка на NFIU BGR по изключение за
специални случаи, за които е постигната
договореност на място и при наличие на
средства и възможности за това;
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 ) топографска информация и документи,
д
като карти, диаграми и цифрова информация, могат да бъдат предоставени от
СД при поиск ване и в зависимост от
наличностите;
е) друга подкрепа, включително и ползването на военни съоръжения и инфраструктура, като летища и други военни
обекти като места за провеж дане или
за осигуряване на дейностите на NFIU
BGR, ще бъде предмет на отделни договорености в съответствие с доктрината на
НАТО – AJP 4.5 (B), както и действащи
споразумения между НАТО и СД, включително Меморандума за разбирателство
между правителството на Република България и Върховното главно командване на
Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE) и Щаба на Върховния
главнокомандващ на НАТО по трансформацията (HQ SACT) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин
за провеждане на операции и учения на
НАТО (HNS MOU) от 16 август 2004 г.
Член шести
Финансово осигуряване
6.1. Прилагат се принципите за финансово
осигуряване, установени в NFIU MOU.
6.2. Възстановяване:
а) фактурите, издадени на NFIU BGR, ще
бъдат изпращани до БНБ – ЦУ, пл. Княз
Александър I № 1, София 1000, България;
средствата по фактурите ще се възстановяват в рамките на 60 дни от датата на
тяхното получаване;
б ) всички фактури ще бъдат на английски
език и в българска валута;
в) детайли за банковата сметка на страната домакин (NFIU): (БНБ – ЦУ, пл. Княз
Александър I № 1, София 1000, България;
IBAN: BG61 BNBG 9661 3000 1522 01, BIC:
BNBGBGSD).
Член седми
Носене на оръжие
7.1. В съответствие с Чл. VI от Споразумението NATO SOFA на служителите от
NFIU BGR ще бъде разрешено да притежават
и носят оръжие и боеприпаси, при условие
че те са получили разрешение за това със
заповед.
7.2. Съхранението на оръжието и боеприпасите ще бъде осигурено от СД по условията
на националните правила.
Член осми
Искове и отговорност
8.1. Искове, п роизт и чащ и о т и ли във
връзка с изпълнението на това Споразумение
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за поддръжка (BSA), ще бъдат разглеждани
в съответствие с разпоредбите на Чл. VIII
на Споразумението NATO SOFA във връзка
с Чл. 4.b и Чл. 4.d от Парижкия протокол
и Допълнителното споразумение към него
(ако е приложимо).
Член девети
Уреждане на спорове
9.1. Всеки спор относно тълкуването или
промяната на това Споразумение за поддръжка (BSA) ще бъде решен чрез консултации
между участниците.
9.2. Участниците се споразумяват да разрешават съвместно всички различия помежду
си, свързани с тълкуването или прилагането
на това Споразумение за поддръжка (BSA),
без да се прибягва до съдебни или административни производства или юрисдикции.
Член десети
Заключителни разпоредби
10.1. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) и Приложението към него ще влезе в
сила от датата на последния подпис.
10.2. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) може да бъде изменяно или допълвано по всяко време по взаимно писмено
съгласие на участниците. Измененията или
допълненията ще влязат в сила след тяхното
подписване.
10.3. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) ще остане в сила до окончателното
уреждане на финансови и правни въпроси
съгласно Меморандума и това Споразумение
за поддръжка (BSA).
10.4. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) може да бъде прекратено от всеки
о т у час т н и ц и т е с шес т месеч но п исмено
предизвестие, изпратено до другия участник, освен ако няма друго съгласие между
участниците.
10.5. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) не създава права и задължения по
международното право.
10.6. Това Споразумение за поддръжка
(BSA) е подписано в два екземпл яра на
английски език.
За Министерството
За Върховното главно
на отбраната на
командване на
Република България: Обединените въоръжени
контраадмирал
сили на НАТО в
Кирил Михайлов,
Европа (SHAPE):
национален военен
адмирал Мишел Хауърд,
представител в
командир на Съюзното
Съюзното командване съвместно командване
по операциите на
на силите на НАТО
НАТО (SHAPE)
в Неапол
Дата: 2.09.2016 г.
Дата: 23.11.2016 г.
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Приложение A
Място за разполагане на NFIU BGR
NFIU BGR е разположен на ет. 3 в източното крило на сградата на Министерството на отбраната
на Република България на адрес: София, п.к. 1606, бул. Генерал Тотлебен № 34.

4459

4459

Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“ прави поправка в Националния рамков договор за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2017 г. (ДВ, бр. 24 от 2017 г.), като в чл. 333, ал. 3 и 6 текстът „здравноосигурителни плащания за
БМП за медицински изделия, прилагани в БМП,“ да се чете: „здравноосигурителни плащания за БМП,
за медицински изделия, прилагани в БМП,“.
4581
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-348
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33,
ал. 1 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на:
– ценни представители на пещерната безгръб
начна фауна: Vandeloniscellus bulgaricus, Trichoniscus
anophthalmus (Isopoda), Paranemastoma radewi
(Opiliones), Porrhomma convexum, Hoplopholcus
forskali, Meta menardi, Metellina merianae, Nesticus
cellulanus (Araneae), Chthonius sp., Roncus mahnerti
(Pseudoscorpiones), Lithobius lakatnicensis (Chilopoda),
Trachysphaera sp., Typhloiulus bureschi (Diplopoda),
Ceratophysella armata (Collembola), Duvalius beroni
(Coleoptera: Carabidae), Bryaxis beroni (Coleoptera:
Pselaphidae), Mycetaea hirta (Coleoptera: Endomychidae),
Atheta macroptera, Que dim mesomelinus skoraszewskyi
(Coleoptera: Staphylinidae);
– типични подземни обитатели: два вида
р а ко о б р а з н и – п р едс т а ви т е л я т н а под к л а с
Copepoda – Diacyclops languidoides (s. lat.) и изо
подата Sphaeromides bureschi;
– местообитания на 6 вида прилепи с консерва
ционна значимост: голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale),
остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник
(Myotis capaccinii) и пещерен дългокрил (Miniopterus
schreibersii), нареждам:
1. Обявявам защитена местност Кална мътница
в землището на с. Главаци, община Криводол,
област Враца, с площ 225,712 дка.
2. Защитената местност Кална мътница включ
ва имоти с номера 122301 и 122303 от картата
на възстановената собственост на землището на
с. Главаци (за 2016 г.), ЕКАТТЕ 15014, община
Криводол, област Враца, с обща площ 225,712 дка.
3. На територията на защитената местност
се забранява:
3.1. извеждане на сечи, с изключение на сани
тарни, и сечи, свързани с премахване на неместни
храстови и дървесни видове;
3.2. отсичане на стари дървета и дървета с
хралупи и гнезда;
3.3. строителство на нови пътища, сгради и
съоръжения;
3.4. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.5. изкопна и друга дейност, водеща до трайни
промени на ландшафта;
3.6. внасяне на неприсъщи за района расти
телни и животински видове;
3.7. изграждане на екопътеки и друг вид под
стъпи, водещи до входа на пещерата;
3.8. употребата на инсектициди, пестициди и
други химически средства;

3.9. провеждане на масови прояви, като ко
лективни игри, сборове и др.;
3.10. провеж дане на снимк и на филмови
продукции;
3.11. бивакуване на хора и организиране на
подземни лагери;
3.12. влизане в пещерата в периода 1 ноем
ври – 1 април с изключение на посещения с
научна цел и мониторинг;
3.13. влизане в пещерата в периода 25 май – 31
юли с изключение на посещения с научна цел
и мониторинг;
3.14. изхвърляне на отпадъци и умрели жи
вотни в пещерата;
3.15. изграждане на каптажни и други съоръже
ние за водохващане на водния вход на пещерата;
3.16. къртене, чупене, пробиване и разширяване
на отвори в пещерата и скалните венци;
3.17. унищожаване, повреждане и изнасяне
на елементи от пещерната структура (камъни и
пещерни образувания);
3.18. унищожаване, повреждане, пренасяне и
изнасяне на палеонтоложки или археологически
находки с изключение при провеждането на ре
гламентирани научни изследвания;
3.19. екипиране на катерачески маршрути,
включително поставяне на клинове чрез про
биване и лепене, и други дейности, свързани с
използването на пещерата за спортни прояви;
3.20. всякакви дейности в пещерата и около
входовете є, които могат да прекъснат и/или да
ограничат достъпа на прилепите в нея или да
променят нейния микроклимат;
3.21. използването на пещерата за осъществя
ването на производствени и складови дейности;
3.22. поставянето на надписи или знаци по
стените, пода, тавана или входа на пещерата с
изключение за целите на картографирането;
3.23. разкопаване и изнасяне на глина и гуано;
3.24. палене на огън, опушване с дим, използ
ване на пиротехнически, димни и огнени ефекти,
както и използване на взрив в пещерата.
4. Защитената местност да се впише в Дър
жавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
5. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4465

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-360
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Зако
на за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания нареждам:
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1. Актуализирам площта на защитена те
ритория – поддържан резерват „Ардачлъка“, в
землището на с. Стрелци, община Котел, област
Сливен, и с. Боринци, община Котел, област
Сливен, обявен като резерват с Постановление
№ 1394 от 27.02.1950 г. на Министерския съвет,
Постановление № 1171 от 24.09.1951 г. на Ми
нистерския съвет, намален със Заповед № 2674
от 29.06.1971 г. на Министерството на горите и
горската промишленост и прекатегоризиран в под
държан резерват със Заповед № 366 от 15.10.1999 г.
на Министерството на околната среда и водите
(ДВ, бр. 97 от 1999 г.), от 1228 дка на 1238,816 дка.
2. В границата на поддържан резерват „Ар
дачлъка“, определена с актовете по т. 1, попадат
имоти с номера, както следва:
2.1. имот с номер 000134 съгласно картата на
възстановената собственост (КВС) за землището
на с. Стрелци (към 2016 г.), ЕКАТТЕ 69821, об
щина Котел, област Сливен, с площ 72,023 дка;
2.2. имоти с номера 000399, 000402, 077018 и
077031 съгласно КВС за землището на с. Борин
ци (към 2016 г.), ЕКАТТЕ 05480, община Котел,
област Сливен, с обща площ 1166,793 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Ардачлъка“
и картният материал се съхраняват и са на раз
положение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4466

Министър:
Н. Димов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 2 юни 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадас
търа и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 4246
от 26.06.2013 г. на Административния съд – Со
фия-град, постановено по адм. д. № 8454/2011 г.,
Решение № 5514 от 23.04.2014 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм. д. № 1562/2014 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлен имот с идентификатор 14831.6506.1, с.
Герман, район „Панчарево“, Столична община,
област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4467

Изпълнителен директор:
М. Чалева
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ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 320
от 23 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ гл ас у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
обект „Външно ел. захранване и водопровод“ до
имот с идентификатор № 58222.211.2 по КК на
гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, в
частта на трасето, преминаваща през общински
имот с идентификатор № 58222.460.25, публична
общинска собственост, и начин на трайно ползва
не – „селскостопански, горски, ведомствен път“,
до границата на имота с обща площ с ограничение
в размер 214 м 2 (0,214 дка).
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 ЗУТ.

4441

Председател:
А. Асенова

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
ЗАПОВЕД № РД-09-246
от 1 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322 ЗПУО и
чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и
Решение № 296 от 28.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Гулянци, за закриване на ДГ „Васил
Левски“, с. Долни Вит, община Гулянци, нареждам:
1. Закривам Детска градина „Васил Левски“,
с. Долни Вит, община Гулянци, област Плевен,
с адрес на управление с. Долни Вит, община Гу
лянци, област Плевен, ул. Коста Златарев № 4,
считано от 1.06.2017 г.
2. Трудовите правоотношения със служители
те от ДГ „Васил Левски“, с. Долни Вит, община
Гулянци, област Плевен, да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 и чл. 222, ал. 1 КТ.
3. Децата, подлежащи на задължително пред
училищно образование от ДГ „Васил Левски“,
с. Долни Вит, да се пренасочат към ДГ „Слън
це“, с. Сомовит, като пътуването на децата да
се извършва със специализиран транспорт, пре
доставен от Министерството на образованието
и науката.
4. Финансово-счетоводната документация
на закритата детска градина да се съхранява в
кметство с. Долни Вит, община Гулянци, област
Плевен.
5. Задължителната документация на закрита
та детска градина да се предаде за съхранение
на ДГ „Слънце“, с. Сомовит, община Гулянци,
област Плевен.
6. Движимото имущество от закритата детска
градина да се предаде за съхранение и стопанис
ване на кметство с. Долни Вит, община Гулянци,
област Плевен.
7. Недвижимото имущество на закритата
детска градина се предоставя за стопанисване на
кметство с. Долни Вит до последващо решение
за управление и разпореждане.
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Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на Левтерина Георгиева и Владимир Дюлге
ров – зам.-кметове на община Гулянци.
Кмет:
Л. Яков
4464

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 86
от 25 май 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на подземен водопровод с
дължина на трасето 152 м: започва от съществу
ващ водопровод PEHD ∅ 63, разположен в имот,
общинска собственост, ПИ 000432 – полски път,
преминава през него и достига ПИ 048040, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със
зелено трасе и сервитут и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4439

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 553
от 27 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до поземлени
имоти с № 011018 и 011019, м. Кадийца, землище
на с. Рупите, община Петрич, с трасета, пред
видени да преминат пред имоти по одобрена
КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е дадено в регистъра на засегнатите
имоти, съгласуван от ОС „З“ – Петрич, нераз
делна част към ПУП – ПП, както следва: трасе
на външно ел. захранване и сервитути към него
през поземлени имоти: 000128 с НТП – полски
път, общинска собственост, 000134 с НТП – пол
ски път, общинска публична собственост, 011052 с
НТП – полски път, общинска публична собстве
ност, 011045 с НТП – нива, частна собственост,
011051 с НТП – отводнителен канал, общинска
публична собственост, и 011067 с НТП – нива,
частна собственост по КВС.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решени
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
4373
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 261
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения ПУП – парцеларен
план за трасе на кабел НН за захранване на ново
ТЕПО, обслужващ Комплекс за селски туризъм в
УПИ II, кв. 21, преминаващо през ПИ 466 и ПИ
467 по плана на м. Лозята, землище с. Писменово.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за привеждане
в изпълнение на настоящото решение.

4378

Председател:
Зл. Тюлиева

РЕШЕНИЕ № 267
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изготвения проект за ПУП (ПРЗ)
за ПИ № 10731.136.91, ПИ № 10731.136.54 и ПИ
№ 10731.136.97 по кадастралната карта на с. Весе
лие, община Приморско, с цел урегулиране на ПИ
№ 10731.136.97 на три новообразувани УПИ при
спазване на следните показатели на застрояване
за зона ОВ: Н корниз – 7 м (до 2 ет.), плътност
на застрояване – 40 %, озеленяване – мин. 50 %,
Кинт. – 0,8, и провеждане на улица през ПИ
№ 10731.136.54 с полуширина 5 м.
2. Общинският съвет – гр. Приморско, въз
лага на кмета на община Приморско да проведе
последващите процедури от Закона за устройство
на територията.

4372

Председател:
Зл. Тюлиева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-132
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи (ПЗРЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилни
ка за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи във връзка с
протокол от 20.12.2016 г. за приемане на планове
на новообразуваните имоти на земите по § 4
ПЗРЗСПЗЗ от комисия, назначена със Заповед
№ ОА-319 от 14.12.2016 г. на областния управител
на Софийска област, и констативен акт за липса
на възражения, получен с писмо с вх. № 08.14-16
от 6.04.2017 г. от Община Драгоман, одобрявам
плановете на новообразуваните имоти на земи
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за следните територии от
община Драгоман, Софийска област:
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– м е с т н о с т Р а з к р ъ с т е, з е м л и щ е н а с.
Прекръсте;
– местност Чепърленски манастир, землище
на с. Чепърленци;
– местност Прогон, землище на с. Цръклевци;
– местност Мъртвина, землище на с. Кало
тина.
Жалби срещу одобрените планове на но
вообразуваните имоти могат да се подават в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област пред Административния
съд – София област.
Областен управител:
Ил. Тодоров
4450

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 409
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ –  
гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техни
ческата инфраструктура в следния обхват: трасе
на оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, с
обща дължина 2736,10 м, от които 784,60 м през
поземлени имоти № 000197 и № 000194 – полски
пътища в землището на с. Могила, 1951,50 м през
поземлени имоти № 000118, № 000122, № 000127
и № 000004 – полски пътища в землището на
с. Чарган, община „Тунджа“, област Ямбол,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админи
стративния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
4374
74. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 140, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 15/2017 г. на Висшия дисциплинарен
съд Марияна Лилиянова Стоянова – адвокат от
Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок шест месеца.
4442
9. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направ
ление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародване

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

то в „Държавен вестник“. Документите се подават
в Нов български университет, ул. Монтевидео
№ 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
4470
10. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за докторанти:
За прием на редовни докторанти със стипен
дия: 8.2. Изобразително изкуство (ДП „Визуал
ни – пластични изкуства), тема: „Иновативни
техники в изкуството и архитектурата от стъкло“;
3.9. Туризъм (ДП „Туризъм“), тема: „Интензифи
циране на развлекателния потенциал на градския
туризъм“; 2.1. Филология (ДП „Теория и история
на литературата“), тема: „Психолингвистични
подходи за терапия при деца с аутизъм“; 3.2.
Психология (ДП „Обща психология“), тема:
„Ментализация и темперамент при патологични
личностни организации“. Приема се не повече
от един кандидат за всяка тема. Докторантури
те са с продължителност три години и са със
стипендия на НБУ. Необходими документи:
молба до ректора на НБУ за допускане до кон
курса за редовна докторантура със стипендия
по определената тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпи
ти по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите
се подават до 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618
София. За повече информация: тел. 02/8110 103;
02/8110 133.
За прием на редовни докторанти с такса: 3.6.
Право (ДП „Граждански процес“), тема: „Про
изводство по колективни искове“ – 1 място; 3.2.
Психология (ДП „Обща психология“) – 3 места;
2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – 1
място; 3.5. Обществени комуникации и информа
ционни науки (ДП „Медии и обществени комуни
кации“), тема: „Предизвикателства пред връзката
между ПР образованието и ПР практиката“ – 1
място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП
„Музика“) – 2 места; 3.1. Социология, антрополо
гия и науки за културата (ДП „Антропология“) – 1
място; 9.1. Национална сигурност (ДП „Стратегии
и политики на сигурност“), тема: „Структура и
динамика на умишлените убийства в Република
България в периода 1990 – 2015 г.“ – 1 място;
9.1. Национална сигурност (ДП „Стратегии и
политики на сигурност“), тема: „Организация и
тактика на оперативно-издирвателната дейност
за превенция и разкриване на престъпления“ – 1
място; 4.6. Информатика и компютърни науки
(ДП „Информатика“), тема: „Холистичен подход
за управление на качеството на софтуерното
производство“ – 1 място. Докторантурите са с
продължителност три години. Семестриалната
такса е 1650 лв. Необходими документи: молба
до ректора на НБУ за допускане до конкурса
за редовна докторантура с такса по определена
тема; автобиография; диплома за завършена об-
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разователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект по обявената тема за дисертация,
придружен с работен план и библиография;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събесед
ване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 103; 02/8110 133.
4377
51. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2017/2018 г. за редовни док
торанти по следните научни специалности:
№

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Редовно

7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
1.1. Анестезиология и реанимация

2

1.2. Неврология

2

7. Здравеопазване и спорт,
7.4. Обществено здраве
2.1. Икономика на здравеопазването

2

4. Природни науки, математика и
информатика, 4.3. Биологически
науки
3.1. Имунология
1
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от
2011 г.): 1. заявление до ръководителя на научната
организация; 2. автобиография; 3. диплома за
придобита образователно-квалификационна сте
пен „магистър“ с приложението или нотариално
заверено копие от нея; 4. други документи, удос
товеряващи интереси и постижения в съответната
научна област; 5. квитанция за внесена админи
стративна такса – 100 лв.; таксите се внасят в
клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат пред
вид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от канди
дата чужд език (английски, немски френски и
испански). Докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнарод
ването на обявата в „Държавен вестник“. Адрес
за справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов № 15А, Научен отдел:
Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224.
4445
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137. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН, София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 2.1. Филология за
нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори
и традиции“ – един, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – в канцеларията на Кирило-Методиев
ския научен център при БАН, София 1000, ул.
Московска № 13, тел. 02/987-02-61.
4469
11. – Община Айтос на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че на 28.04.2017 г. е извършена продажба
чрез публичен търг с явно наддаване на обект,
представляващ общински нежилищен имот, кафе
„Еделвайс“, ул. Цар Освободител № 15, ет. 2,
Айтос, актуван с акт за общинска собственост
№ 90 от 15.01.1998 г., представляващ обособена
част от втори етаж на търговска сграда, със
застроена площ 536 м 2 и съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху УПИ I в кв. 124 по ПУП на
Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660 м2, при
граници на имота: изток – улица, запад – улица,
север – улица, юг – ЖСК „Изгрев“, на „Галин
Христов – Айтос“ – ЕООД, ЕИК 147161709, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Ради
Боруков № 14А, представлявано от Галин Симе
онов Христов – управител, за сумата 362 000 лв.,
изплатени изцяло.
4380
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за частично изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване в обхват
УПИ І-000273, кв. 14а, УПИ ІV-000273, кв. 14, УПИ
І-000273, кв. 15, УПИ ІV-000273, кв. 15, м. Спор
ното, с. Гурмазово, изменение на план за улична
регулация за ПИ с идентификатор № 18174.71.270
(обособена част от ПИ 000281 по предходен план)
по КККР, м. Спорното, и подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
с идентификатор № 18174.63.171 (ПИ 000171 по
предходен план) по КККР за обособяване на
нови кв. 17, 18 и 19, м. Батареята, с. Гурмазово,
община Божурище. Проектът е изложен за раз
глеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4300
19. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцела
рен план (ПП) за изместване на ел. захранване
трасето на ЕП 20 kV „Шереметя“, на ЕПО за ТП
„Малки Чифлик“ № 2 и № 4, с. Малки Чифлик,
община Велико Търново. Проектът се намира и
може да бъде разгледан в общинската админи
страция, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4381
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27. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на к.к. Карвуна, община Каварна, в
обхват УПИ V-38, кв. 11, част от улица между кв.
11 и 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и
паркинг. Проектът се намира в отдел „Устройство
на територията и инвестиции“ при Община Кавар
на и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
4371
10. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за ПУП – ПР за поземлени
имоти в м. Кокалу, землище гр. Несебър, и м.
Хендек тарла, землище с. Равда, засегнати от
трасето на пътна връзка от път І-9 (Е87) до
ул. Несебър. Предвидената пътна връзка ще
даде възможност за ситуиране на ново кръс
товище на вливане и отливане от първокласен
път І-9 Варна – Бургас по землищната граница
Несебър – Равда и ще обслужва едновременно
местностите Кокалу, Хендек тарла и Акротирия.
Улицата от о.т. 1006 до о.т. 1019 е с габарит 7 м
платно и източен и западен тротоар по 1,50 м,
като преди кръстовището с път І-9 (от о.т. 1019
до о.т. 1021) е с ширина на платното 10,50 м. Тя
се явява главен транспортен разпределител в
посока север – юг за зоната и оста и е прекарана
по землищната граница между землищата на гр.
Несебър и с. Равда. Проектът за ПУП – ПР е
изложен в сградата на общинската администра
ция – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
4382
7. – 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 регула
ция и застрояване и работен устройствен план
с обхват: УПИ I – общински, за експониране на
антична базилика и за обществено обслужва
не, кв. 137а; УПИ I – паркинг, кв. 137, локално
платно между кв. 137 и 137а с о.т. 485, о.т. 494 и
о.т. 504; източния фронт на бул. Цар Борис III
Обединител от о.т. 487 до тунела, по плана на
Първа градска част, гр. Пловдив. Проектът е
изложен за запознаване в Община Пловдив, пл.
Централен № 1, ет. 7, стая 2. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив.
4468
10. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфра
структура за обект: „Пътна връзка към жилищни
сгради в ПИ 35033.24.4 в местност Хижата на път
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ІІІ-6009 „Миролюбово – Каблешково“ км 19+667,
ляво в землището на гр. Каблешково, община
Поморие“, която започва от ПИ 35033.24.297
(държавна пътна мрежа) – път ІІІ-6009 „Миро
любово – Каблешково“, и преминава през част
от ПИ 35033.24.22 (пасище, общинска публична
собственост) на площ 906 кв. м и част от ПИ
35033.24.7 (пасище, общинска публична собстве
ност) на площ 121 кв. м. Дължината на пътната
връзка е 33 м, а широчината – 6,50 м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4336
20. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на пътна връзка в имоти с идентифика
тори 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска
собственост, и 67338.48.35 с НТП „дере“, държав
на собственост, за осигуряване на транспортен
достъп до ПИ 67338.48.50, отреден „За автокъща,
автосервиз и фотоволтаична система“, местност
Сливенски кър, землище гр. Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4337
1. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на част от кв. 645, 771, 772 и 780,
гр. Хасково. Изменението на плана за регула
ция на част от кв. 645, 771, 772 и 780 се състои
в промяна на улиците между част от кв. 645,
771, 772 и 780. Проектират се нови улици с нови
осови точки с номера от о.т. 3717 до о.т. 3740.
Вследствие направените промени на плана за
улична регулация се заличават части от кв. 645,
771 и 772. Оформят се нови седем квартала с
№ 880, 881, 882, 883, 884, 885 и 886. Заличават се
УПИ II – За обществено жилищно строителство,
кв. 645, УПИ II – За жилищно строителство,
кв. 645, УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 771, и УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 772. В новите квартали се проектират нови
урегулирани поземлени имоти, като се определя
конкретното им предназначение, както следва:
кв. 880 – УПИ I, отреден „за жилищно строител
ство“; кв. 881 – УПИ I и УПИ II, отредени „за
жилищно строителство“; кв. 882 – УПИ I, УПИ
II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII,
УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII
и УПИ XIV са отредени „за жилищно строител
ство“, a УПИ XIII е отреден „за обществено и
жилищно строителство“; кв. 883 – УПИ I, УПИ
V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XII са
отредени „за жилищно строителство“, a УПИ II,
УПИ III, УПИ IV, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI са
отредени „за обществено и жилищно строител
ство“; кв. 884 – УПИ II, УПИ III, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XII, УПИ XIII,
УПИ XIV и УПИ XV са отредени „за жилищно
строителство“, a УПИ I, УПИ IV, УПИ V, УПИ X,

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

УПИ XI и УПИ XVI са отредени „за обществено
и жилищно строителство“; кв. 885 – УПИ I, УПИ
III, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ X и УПИ
XII са отредени „за жилищно строителство“, a
УПИ II, УПИ V, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI и
УПИ XIII са отредени „за обществено и жилищно
строителство“; кв. 886 – УПИ I, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ IX и УПИ XII са отредени „за жилищно
строителство“, a УПИ VIII, УПИ X, УПИ XI и
УПИ XIII са отредени „за обществено и жилищно
строителство“. Вътрешните регулационни линии
на всички нови урегулирани поземлени имоти
се поставят в съответствие с имотните граници
на съответните поземлени имоти. Oдобрените
урегулирани поземлени имоти от бившия кв. 645
запазват номера си като урегулирани поземлени
имоти в новия квартал 881. Oдобрените урегули
рани поземлени имоти от бившия кв. 771 запазват
номера си като урегулирани поземлени имоти в
новия квартал 886. Проектните работи са отра
зени с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в чертежа „Проект за изменение на ПУП – ПР“.
Проектът се намира в дирекция „Архитектура,
градоустройство, строителство и инвестиции“
на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и
може да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4302

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорва не о т „Бизнесконсул т -20 0 0 “ – ООД,
Милена Димитрова Тронкова, Нели Борисла
вова Серафимова, Анна Бориславова Недева,
Лазар Димитров Лазаров, Мери Сахаг Сеферян,
Армен Сахаг Славова и Димитър Илиев Матев
срещу Заповед № РД-9Р-7/2015 г. на министъра
на културата, подадено на 1.09.2015 г., по което
е образувано адм. д. № 9707/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
4460
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от доц. д-р Петко Не
дев, д.м., управител на МБАЛ „Свети Панталей
мон“ – ЕООД, Пловдив, на Заповед № РД-01-12 от
13.01.2017 г. на министъра на здравеопазването, с
която се утвърждава Методика за субсидиране на
лечебните заведения през 2017 г., както и одобре
ните с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1 от
методиката „Критерии за определяне на лечебни
заведения, които да бъдат субсидирани за оказ
ване на спешна медицинска помощ за пациенти,
които не са хоспитализирани в същото заведение“
в частта по т. 2 и 4, касаещи лечебните заведения,
имащи клиника/отделение по спешна медицинска
помощ с най-малко първо ниво на компетентност,
по което е образувано адм. д. № 4535/2017 г. по
описа на Върховния административен съд.
4461
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокура
тура – Благоевград, против чл. 22, т. 5 и чл. 28
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Гър
мен е образувано адм. дело № 388/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 7.07.2017 г. от 10,20 ч.
4376
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Бъл
гарски правозащитен алианс“, представлявано
от управителя Георги Иванов Йорданов, с която
се оспорват разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 7;
чл. 21, ал. 4, т. 3 в частта „общината и“; чл. 49,
ал. 1, т. 7 и чл. 55, ал. 2, т. 3 в частта „община
Сандански и“ от Наредбата за реда и условията
за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за отдаване под наем на
общинско имущество на община Сандански, при
ета от ОбС – гр. Сандански, с искане оспорените
разпоредби да бъдат отменени като незаконосъо
бразни, е образувано адм. дело № 410/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 7.07.2017 г. от 10,30 ч.
4462
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокурату
ра – Благоевград, против чл. 15, т. 3 и 4, чл. 27 и
30 от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Хад
жидимово, приета с Решение № 188 по протокол
№ 16 от заседание на Общинския съвет – гр.
Хаджидимово, проведено на 28.10.2016 г., е обра
зувано адм. дело № 387/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
7.07.2017 г. от 10,30 ч.
4463
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокура
тура – Благоевград, против чл. 29, пункт трети
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общински
те детски градини на територията на община
Кресна, приета с Решение № 225 по протокол
№ 18 от заседание на Общинския съвет – гр.
Кресна, проведено на 31.10.2016 г., е образува
но адм. д. № 390/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
7.07.2017 г. от 10,30 ч.
4472
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуал
ния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от „НИКМАР-12“ – ЕООД, с ЕИК 202294524,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 309, вх. 5, ет. 9, ап. 84,
представлявано от управителя Николай Иванов
Овчаров, против Заповед № РД-97 от 22.02.2017 г.
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури. По оспор
ването е образувано адм. д. № 584/2017 г.
4446
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Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Айтос, приета с Решение № 188 по протокол № 18
от 20.02.2009 г. на Общинския съвет – гр. Айтос.
По оспорването е образувано адм.д. № 1539/2017 г.,
насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
4473
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Андрей
Червеняков – прокурор при Окръжна прокурату
ра – Бургас, против чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21,
ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 64, 65 и 66 от Наредбата за управление на
общински пътища на Община Созопол, приета с
Решение № 312 от 11.02.2005 г. по протокол № 18 на
основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, влязло в сила на
11.02.2005 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1437/2017 г. по описа на Административния
съд – Бургас, което е насрочено за 12.10.2017 г.
от 11,20 ч.
4476
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас,
против Наредбата за платено парк иране на
моторни превозни средства на територията на
Созопол, приета с Решение № 509 от протокол
№ 17 от 31.10.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Созопол. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1367/2017 г.
4477
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против На
редбата за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на община Камено,
приета с Решение № 9 по протокол № 12 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Камено. По
оспорването е образувано адм.д. № 1582/2017 г.,
насрочено за 5.10.2017 г. от 10,20 ч.
4508
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се
оспорват чл. 1, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1, чл. 29, 31, 32, 33, 34, 37, 48, 49 и 50 от На
редбата за определяне на условията за управление
и ползване на общинските пътища на територи
ята на Малко Търново. По подадения протест е
образувано адм. д. № 1317/2017 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
4518
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Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против
чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 2009 г. за
управление на общинските пътища в Община Ай
тос, приета от Общинския съвет – гр. Айтос. По
оспорването е образувано адм. д. № 1538/2017 г.,
насрочено за 28.09.2017 г. от 11 ч.
4519
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
СНЦ „Български правозащитен алианс“, код по
БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес на
управление: Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67,
представлявано от Георги Иванов Йорданов,
против разпоредбите на чл. 63, т. 6 и чл. 83, ал. 3,
т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, упра
вление и разпореждане с общинска собственост
на Община Созопол, приета с Решение № 701 от
5.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Созопол. По
оспорването е образувано адм. д. № 1553/2017 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
което е насрочено за 5.10.2017 г. от 11,10 ч.
4524
Административният съд – Ловеч, І адми
нистративен състав, призовава Ренета Ценкова
Миланова с последен известен адрес: София, ж. к.
Лагера, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Христо Ценков
Стаевски с последен известен адрес: София,
ж. к. Лагера, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Галинка
Петрова Владовска с последен известен адрес: гр.
Троян, ул. Димитър Гимиджийски № 7; Митко
Стефанов Стаевски с последен известен адрес:
гр. Троян, ж. к. Лъгът, бл. 3, вх. Д, ет. 5, ап. 19,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
10.07.2017 г. в 14,30 ч. като заинтересовани лица
по адм. д. № 176/2014 г., заведено от Виолетка
Моюва Ковачева по чл. 215 ЗУТ. Заинтересова
ните лица да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
4475
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е по
стъпило оспорване от Георги Бойчев Георгиев
срещу разпоредбите на чл. 60, ал. 1, т. 3 във
връзка с чл. 42, т. 11 и 11а от Наредба № 1 за
осигуряване и поддържане на обществения ред,
чистотата, организацията и безопасността на
движението на територията на община Брезник,
приета с Решение № 516 от 27.03.2014 г. на Об
щинския съвет – гр. Брезник, последно изменена
и допълнена с Решение № 177 от 16.06.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Брезник. Образувано е
адм.д. № 286/2017 г. по описа на Администра
тивния съд – Перник.
4523
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Плов
див, на чл. 25, ал. 4 от Наредбата за осигуряване
на обществения ред, приета с Решение № 198,

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г., с послед
ващи изменения, по което е образувано адм. д.
№ 1495 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив.
4520
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ на чл. 82,
т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, упра
вление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Перущица, приета с
Решение № 31, протокол № 3 от 27.02.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Перущица, с последни из
менения и допълнения с Решение № 70, протокол
№ 11 от 11.09.2014 г., по което е образувано адм.
д. № 1639/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
4521
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 197/2017 г. по протест на Районната
прокуратура – Мадан, срещу нормите, както
следва: на чл. 17, ал. 1, т. 8, на чл. 30, ал. 1, т. 3 и
на чл. 31, ал. 3 от Наредбата за записване, отпис
ване и преместване на децата в детски градини и
училищата на територията на община Рудозем,
приета с Решение № 165 от 30.11.2016 г. на Общин
ския съвет – гр. Рудозем, в сила от 17.12.2016 г.,
приета на основание чл. 59, ал. 1 ЗПУО. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 5.09.2017 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
4481
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 198/2017 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите, как
то следва: на чл. 6, т. 4, предл. 7 от Наредбата
за рекламна дейност на територията на община
Рудозем, приета с Решение № 187 от 15.02.2005 г.
по протокол № 26 от 15.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем. Съдът уведомява, че делото
е насрочено за 5.09.2017 г. от 14,30 ч., като заин
тересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
4482
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 199/2017 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу нормите, както
следва: на чл. 6, ал. 6, ал. 7, изр. първо, ал. 8,
чл. 7, ал. 1, чл. 16, чл. 58, ал. 1 и 2 от Наред
ба № 2 на Общинския съвет – гр. Рудозем, за
реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на община
Рудозем и за организацията и безопасността на
движението и дисциплината на водачите на пътни
превозни средства и пешеходците на територията
на община Рудозем, приета с Решение № 89 на
Общинския съвет – гр. Рудозем, по протокол
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№ 8 от 12.04.2016 г., в сила от 29.04.2016 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 5.09.2017 г.
от 14,15 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
4483
Административният съд – София-град, ХVІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Геор
ги Петров Тафров – прокурор при Софийската
градска прокуратура, срещу разпоредбите на
чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от приложение № 11, т. 3 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, предоставяни
от Столичната община, по което е образувано
адм.д. № 4855/2017 г.
4522
Пазарджишкият окръжен съд съобщава на
А днан Хасанович, гра ж данин на Република
Черна гора, роден на 23.09.1990 г., с неизвестен
по делото адрес, в качеството му на ответник
по гр.д. № 191/2017 г., да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
канцеларията на Окръжния съд – Пазарджик, за
да получи препис от искова молба с приложения
с правно основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69, пр. 1
СК, подадена от Стойка Йорданова Янкулова.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
4449
Районният съд – Дупница, гражданска коле
гия, ІІІ състав, призовава Асен Иванов Георгиев
с последен адрес: област Монтана, община Въл
чедръм, с. Септемврийци, ул. Свобода (Г. Димит
ров) № 60, и гр. Перник, ул. Велико Търново
№ 28А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.09.2017 г. в 9,50 ч. като ответник по гр.д.
№ 867/2016 г., заведено от Гергана М. Стоилова,
Георги М. Коларски, Гергана Н. Далчева, Краси
мира Н. Камбурова, Георги В. Коларски, Йордан
В. Коларски, Николина Л. Коларска, Васил Д.
Коларски, Любомира Д. Коларска, Иван С. Пенов,
Виолета С. Зарева, Стойка С. Йорданова, Калина
Г. Каназирова, Сашко Г. Каназиров, Кремена С.
Георгиева. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4447
Районният съд – Дупница, гражданска ко
легия, ІІІ състав, призовава Снежана Иванова
Георгиева с последен адрес: област Видин, об
щина Брегово, с. Делейна, ул. Георги Димитров
№ 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.09.2017 г. в 9,50 ч. като ответница по гр.д.
№ 867/2016 г., заведено от Гергана М. Стоилова,
Георги М. Коларски, Гергана Н. Далчева, Краси
мира Н. Камбурова, Георги В. Коларски,  Йордан
В. Коларски, Николина Л. Коларска, Васил Д.
Коларски, Любомира Д. Коларска, Иван С. Пенов,
Виолета С. Зарева, Стойка С. Йорданова, Калина
Г. Каназирова, Сашко Г. Каназиров, Кремена С.
Георгиева. Ответницата да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4448

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Пловдивският районен съд, І бр. състав, при
зовава Йован Бинов, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 19.09.2017 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр. д. № 4993/2017 г., заведено от Тонка Иванова
Иванова от Пловдив, за лишаване от родителски
права. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
4480
Видинският окръжен съд, гражданско отде
ление, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 186/2017 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София,
против Ивайло Димитров Цветанов с постоянен
адрес: област Габрово, община Дряново, гр. Дря
ново, ул. Димитър Благоев № 32, с цена на иска
397 056,51 лв. и същото е насрочено за първо
открито заседание на 29.09.2017 г. от 11 ч., като
се иска на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
От Ивайло Димитров Цветанов на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
Служба по вписванията – Дряново:
– Широколистна гора с площ 7600 кв. м, на
мираща се в местността Лещака, съставляваща
имот № 386003 (парцел трети от масив триста
осемдесет и шести) по картата на землището на
с. Гостилица, с код по ЕК АТТЕ 17350, община
Дряново, с начин на трайно ползване: дърво
производителна горска площ, при граници и
съседи: имот № 386004, имот № 049068 – полски
път на община Дряново, имот № 386002 и имот
№ 049069 – полски път на общината. Недви
жимият имот е придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 12 от
22.01.2009 г., том I, рег. № 80, дело № 11/2009 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4100 лв.
– Широколистна гора с площ 15 800 кв.
м, намираща се в местността Кундуржийска,
съставляваща имот № 370066 (парцел шестде
сет и шести от масив триста и седемдесети) по
картата на землището на с. Гостилица, с код
по ЕК АТТЕ 17350, община Дряново, с начин на
трайно ползване: дървопроизводителна горска
площ, при граници и съседи: имот № 000036 –  
водно течение на МОСВ, имот № 370040, имот
№ 370041, имот № 370042, имот № 370075 и имот
№ 000138 – горски път. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 36 от 29.03.2012 г., том I,
рег. № 265, дело № 88/2012 г., от Ивайло Димит
ров Цветанов.
– Широколистна гора с площ 2400 кв. м,
намираща се в местността Бухалската, съста
вляваща имот № 380010 (парцел десет от масив
триста и осемдесети) по картата на землището
на с. Гостилица, с код по ЕК АТТЕ 17350, община
Дряново, с начин на трайно ползване: дървопро
изводителна горска площ, при граници и съседи:
имот № 380003, имот № 092049, имот №, имот
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№ 380004 и имот № 089040. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-про
дажба на недвижим имот № 36 от 29.03.2012 г.,
том I, рег. № 265, дело № 88/2012 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност общо на двата недвижими
имота с площ общо 18 200 кв. м към настоящия
момент е в размер 9420 лв.
Служба по вписванията – Трявна:
– Недвижим имот № 104021, намиращ се в
землището на с. Странчов хан, ЕК АТТЕ 68823,
община Трявна, с начин на трайно ползване:
залесена територия, целият с площ 5,094 дка, в
местността СП – Молойкова дол, при граници
и съседи: имот № 104018 – залесена територия
на наследници на Иван Джуров Цанев, имот
№ 104017 – залесена територия на наследници на
Стойно Кънчев Цанев, имот № 000159 – полски
път на община Трявна, и имот № 104005 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 123 от 29.05.2008 г., том
II, рег. № 2027, дело № 294/2008 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2750 лв.
– Недвижим имот № 104022, намиращ се в
землището на с. Странчов хан, ЕК АТТЕ 68823,
община Трявна, с начин на трайно ползване:
залесена територия, целият с площ 2,106 дка, в
местността СП – Молойкова дол, при граници
и съседи: имот № 104005 – залесена територия
на МЗГ – ДЛ, № 000157 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ, имот № 022039 – изоставена нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, и имот № 104019 – залесена
територия на наследници на Рачо Иванов Джуров.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 123 от 29.05.2008 г., том II, рег. № 2027, дело
№ 294/2008 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1050 лв.
– Недвижим имот № 114050, намиращ се в
землището на с. Странчов хан, ЕК АТТЕ 68823,
община Трявна, с начин на трайно ползване:
залесена територия, целият с площ 11,700 дка,
в местността БАХ – Голяма рътлина, при гра
ници и съседи: имот № 114049 – залесена тери
тория на наследници на Петко Йовчев Донев,
№ 114046 – залесена територия на МЗГ – НУГ,
имот № 000643 – горски път на МЗГ – ДЛ, имот
№ 114051 – залесена територия на МЗГ – НУГ,
имот № 030037 – нива на наследници на Никола
Пенчев Колев, имот № 030002 – нива на наслед
ници на Кънчо Денчев Николов. Недвижимият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 123 от 29.05.2008 г.,
том II, рег. № 2027, дело № 294/2008 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
6100 лв.
– Недвижим имот № 104019, намиращ се в
землището на с. Станчов хан, ЕК АТТЕ 68823,
община Трявна, с площ 3,700 дка, с начин на трай
но ползване: залесена територия, в местността
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СП – Малойкова дол, при граници и съседи: имот
№ 104022 – залесена територия на наследници
на Недялко Митев Иванов, № 104005 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ, имот № 104018 – на
наследници на Иван Джуров Цанев, и имот
№ 022039 – изоставена нива на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ. Недвижимият имот е придобит с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 1 от 25.09.2008 г., том IV, рег. № 3889, дело
№ 594/2008 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2100 лв.
– Недвижим имот № 314018 с площ 4 дка,
начин на трайно ползване: залесена територия,
частна собственост, имотът попада в отдел 161,
подотдел К, с площ 4 дка, вид на гората – игло
листна, в местността Златевка, при граници
и съседи: № 314021 – залесена територия на
Светослав Илиев Дермански, № 000169 – водно
течение на държавата, МОСВ, № 224004 – па
сище, мера на наследници на Боньо Попиванов
Димов, № 224007 – пасище, мера на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, и № 314002 – просека на МЗГ – ДЛ.
Недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 60 от
5.10.2010 г., том II, рег. № 2123, дело № 233/2010 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3850 лв.
– Недвижим имот № 314020 с площ 3 дка,
начин на трайно ползване: залесена територия,
частна собственост, имотът попада в отдел 161,
подотдел К, с площ 3 дка, вид на гората – игло
листна, в местността Златевка, при граници и
съседи: № 314021 – залесена територия на Свето
слав Илиев Дермански, № 000293 –  полски път
на община Трявна, № 314001 – залесена територия
на МЗГ – ДЛ, № 100100 – полски път на община
Трявна. Недвижимият имот е придобит с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 60 от 5.10.2010 г., том II, рег. № 2123, дело
№ 233/2010 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2800 лв.
– Недвижим имот № 314021 с площ 5 дка,
начин на трайно ползване: залесена територия,
частна собственост, имотът попада в отдел 161,
подотдел К, с площ 5 дка, вид на гората – игло
листна, в местността Златевка, при граници и
съседи: № 100100 – полски път на община Трявна,
№ 314020 – залесена територия на Светослав Или
ев Дермански, № 000293 – полски път на община
Трявна, № 000169 – водно течение на държавата,
МОСВ, № 314018 – залесена територия на Све
тослав Илиев Дермански, № 314001 – просека
на МЗГ – ДЛ. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 60 от 5.10.2010 г., том II, рег. № 2123, дело
№ 233/2010 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4700 лв.
Служба по вписванията – Габрово:
– Недвижим имот с нискостъблени дървесни
видове (акация, гледичия) в местността Общото,
с площ на целия имот 1,700 дка, представляващ
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имот № 560005 по картата на землището на с.
Копчели, ЕКНМ 38577, община Габрово, при гра
ници и съседи: имот № 180010 – ниви (орна земя)
на наследници на Димитър Иванов Димитров,
имот № 180009 – посевни площи, стопанисвани
от общината, имот № 560006 – нискостъблени
дървесни видове (акация, гледичия) на наслед
ници на Иван Славчев Йовков, № 180005 – нис
костъблени дървесни видове (акация, гледичия)
на наследници на Колю Андреев Кабакчиев,
№ 180011 – посевни площи на наследници на
Васил Петров Кабакчиев. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 100 от 19.08.2008 г., том
II, рег. № 6156, дело № 267/2008 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
950 лв.
– Недвижим имот с широколистна гора в
местността Общото, с площ на целия имот 0,747
дка, представляващ имот № 0560235 по карта
та на землището на с. Копчели, ЕКНМ 38577,
община Габрово, при граници и съседи: имот
№ 056024 – широколистна гора на наследници
на Иван Милчев Иванов, имот № 056017 – ши
роколистна гора на наследници на Ради Дяков
Добрев, имот № 056016 – широколистна гора
на наследници на Вельо Цонев Станев, имот
№ 024036 – ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, полски
път на община Трявна, и имот № 104005 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 100 от 19.08.2008 г., том
II, рег. № 6156, дело № 267/2008 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
520 лв.
– Недвижим имот с широколистна гора в
местността Припека, с площ на целия имот
1,007 дка, представляващ имот № 56075 по кар
тата на землището на с. Копчели, ЕКНМ 38577,
община Габрово, при граници и съседи: имот
№ 21016 – ниви (орна земя) на Дешка Колева
Дамянова, имот № 21017 – ниви (орна земя) на
стопанисване от общината, имот № 56072 – ши
роколистни дървесни видове на наследници на
Ильо Димитров Петров, № 56073 – широколистни
дървесни видове на наследници на Иван Колев
Лупанов, № 56070 – широколистни дървесни ви
дове на наследници на Мария Цанкова Пенчева.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 100 от 19.08.2008 г., том II, рег. № 6156, дело
№ 267/2008 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
550 лв.
Служба по вписванията – Севлиево:
– Дървопроизводителна горска площ с площ
7,801 дка, представляваща имот № 164022, на
миращ се в местността Гюлбенка, в землището
на с. Буря, община Севлиево, по картата на
възстановената собственост на землището, при
граници на имота: № 164023 – дървопроизводи
телна площ на наследници на Димитър Иванов
Коцев, № 000230 – полски път на община Дря-
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ново, № 164002 –  дървопроизводителна площ на
наследници на Цоньо Колев Цонев, № 036075 –  
нива на наследници на Косьо Кънев Ганчев,
№ 036076 – изоставена нива на община Дряново.
Недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 19 от
21.01.2009 г., том I, рег. № 494, дело № 21/2009 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4100 лв.
Служба по вписванията – Велико Търново:
– Недвижим имот с широколистна гора в
местността Паликарска усойна в землището
на с. Вонеща вода, община Велико Търново,
съставл яваща имот № 319010, при г раници:
№ 319011 – залесена територия на наследници на
Деню Георгиев Трифонов, № 319059 – залесена
територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, № 3129009 – за
лесена територия на наследници на Недю Тотев
Василев, № 000481 – изоставена нива на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 463 от 11.03.2009 г., том III, рег. № 3569,
дело № 72/2009 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4500 лв.
Служба по вписванията – Видин:
– Дървопроизводителна горска площ от 2 дка,
намираща се в землището на с. Медешевци,
община Грамада, област Видин, ЕК АТТЕ 47583,
в местността Кончовица, съставляваща имот
№ 3200195 по картата на възстановената соб
ственост, при граници и съседи: № 320026 – дър
вопроизводителна площ на Цанко Цеков Гергов,
№ 000172 – полск и път на община Грамада,
№ 320017 – дървопроизводителна площ на Йор
данка Велкова Станева, № 153006 – пасище,
мера на община Грамада. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 25 от 27.10.2011 г., том II,
рег. № 3084, дело № 209/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
340 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 4 дка,
намираща се в землището на с. Медешевци,
община Грамада, област Видин, ЕК АТТЕ 47583,
в местността Кончовица, съставляваща имот
№ 316005 по картата на възстановената собстве
ност, при граници и съседи: № 316023 – дър
вопроизводителна площ на Виолета Тодорова
Савова, № 000564 – горски път на МЗГ – ДЛ/
ДДС, № 316006 – дървопроизводителна площ
на Васил Кочев Спасов, № 000565 – горски път
на МЗГ – ДЛ/ДДС. Недвижимият имот е при
добит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 25 от 27.10.2011 г., том II, рег.
№ 3084, дело № 209/2011 г., от Ивайло Димитров
Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
688 лв.
– Дървоп роизводи телна горска п лощ от
9,002 дка, намираща се в землището на с. Мак
реш, община Макреш, област Видин, ЕК АТТЕ
46245, в местността Рансаля, съставляваща имот

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

№ 309055 по картата на възстановената собстве
ност, при граници и съседи: № 309021 – дърво
производителна площ на наследници на Камен
Иванов Лалов, № 309012 – дървопроизводителна
площ на наследници на Йордан Димитров Ра
гьов, № 309056 – дървопроизводителна площ на
„Бора 2002“ – ООД, № 000565 – горски път на
МЗГАР – ДЛ. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 25 от 27.10.2011 г., том II, рег. № 3084, дело
№ 209/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1670 лв.
– Широколистна гора с площ от 12 дка, на
мираща се в землището на с. Подгоре, община
Макреш, област Видин, ЕК АТТЕ 56980, в мест
ността Бредковица, съставляваща имот № 277003
по картата на възстановената собственост, при
граници и съседи: № 277004 – широколистна гора
на Павлин Велков Пенчев, № 000194 – горски
път на МЗГ – ДЛ, № 277002 – широколистна
гора на наследници на Йоло Каменов Йолов,
№ 278011 – широколистна гора на община Мак
реш. Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 25 от 27.10.2011 г., том II, рег. № 3084, дело
№ 209/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1930 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 10 дка,
намираща се в землището на с. Милчина лъка,
община Грамада, област Видин, ЕК АТТЕ 48266,
в местността Дункувица, съставляваща имот
№ 423017 по картата на възстановената собстве
ност, при граници и съседи: № 000524 – горски
път на МЗГ – ДЛ/ДДС, № 423002 – дървопроиз
водителна площ на наследници на Коно Иванов
Бербечов, землищна граница, № 309056 – дървопроизводителна площ на „Екотехника“ – ООД.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 25 от 27.10.2011 г., том II, рег. № 3084, дело
№ 209/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1690 лв.
– Широколистна гора с площ 60 дка, нами
раща се в землището на с. Войница, община Ви
дин, област Видин, ЕК АТТЕ 11925, в местността
Лицето, съставляваща имот № 077037 по картата
на възстановената собственост, който имот по
ЛУП от 2003 г. попада в отдел 121/ф, 121/м, при
граници и съседи: № 077034 – широколистна
гора на наследници на Петко Николов Николов,
№ 077209 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/
ДДС, № 077210 – широколистна гора на Сто
ян Илиев Генчев, № 077034 – широколистна
гора на „Трейшън клифс голф инд спа резорт“,
№ 077198 – широколистна гора на Никола Асенов
Йолов и землищна граница. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-продаж
ба на недвижим имот № 52 от 30.11.2011 г., том
II, рег. № 3377, дело № 235/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
11 460 лв.
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– Дървопроизводителна горска площ от 22,499
дка, намираща се в землището на с. Макреш,
община Макреш, област Видин, ЕК АТТЕ 46245,
в местността Умнишки дол, съставляваща имот
№ 321014 по картата на възстановената собстве
ност на селото, който имот по ЛУП от 2003 г.
попада в отдел 329/д, при граници и съседи:
№ 320028 – дървопроизводителна площ на наслед
ници на Рачо Петров Нинков, № 320015 – дър
воп роизвод и т ел на п лощ на нас лед н и ц и на
Цветко Николов Тошев, № 320006 – дървопро
изводителна площ на Игнат Владимиров Цолов,
№ 321026 – дървопроизводителна площ на „Бора
2002“ – ООД, № 143003 – нива на наследници
на Антон Илчов Пешов, № 321037 – дървопро
изводителна площ на Иван Петков Иванов и
др., № 321009 – дървопроизводителна площ на
Иван Петков Иванов и др., № 3210029 – дърво
производителна площ на наследници на Пенчо
Митов Целов, № 320031 – дървопроизводителна
площ на наследници на Мито Иванов Цеков.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 52 от 30.11.2011 г., том II, рег. № 3377, дело
№ 235/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3925 лв.
– Недвижим имот № 933003, намиращ се
в с. Ярловица по картата на възстановената
собственост на същото село, с площ 15 дка,
представл яващ дървопроизводителна горска
площ, намираща се в местността Мечкобора,
при граници и съседи по актуална скица: имот
№ 000915 – дървопроизводителна горска площ
на Държавно лесни чейст во – МЗГ, зем лищ
на граница, № 932005 – дървопроизводителна
горска площ на Надежда Стоянова Иванова,
№ 250010 – нива на наследници на Стоян Джо
нов Стоянов, № 000141 – полски път на община
Димово, № 240110 – нива на Държавен поземлен
фонд. Недвижимият имот е придобит с нотариа
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 147 от 26.07.2012 г., том I, рег. № 1986, дело
№ 106/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4320 лв.
– Недвижим имот № 307010 по картата на
възстановената собственост на с. Макреш, община
Макреш, в местността Гаговец, попадащ съгласно
скица в нов отдел 336 „ф“, 336 № 3 по ЛУП на
селото, като имотът е с площ 9,998 дка, предста
вляващ дървопроизводителна горска площ, при
граници и съседи: имот № 307011 – дървопроиз
водителна горска площ на наследници на Велко
Иванов Геновски, имот № 000024 – полски път
на община Макреш, имот № 000916 – вътреш
на река на МОСВ, имот № 059006 – нива на
община Макреш, имот № 307004 – дървопроиз
водителна горска площ на МЗГАР – Държавно
лесничейство, имот № 060001 – нива на общи
на Макреш, № 307002 – дървопроизводителна
горска площ на наследници на Ценко Костов
Петков, № 307009 – дървопроизводителна площ
на наследници на Петър Иванов Коцов. Недви
жимият имот е придобит с нотариален акт за
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покупко-продажба на недвижим имот № 169 от
14.09.2012 г., том I, рег. № 2276, дело № 120/2012 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2895 лв.
– Нед ви ж и м и мо т № 321036 по кар тата
на възстановената собственост на с. Макреш,
община Макреш, ЕК АТТЕ 46245, в местността
Умнишки дол, попадащ съгласно скица в нов
отдел 329 „д“ по ЛУП на селото, като имотът е с
площ 9,950 дка, представляващ дървопроизводи
телна горска площ, при граници и съседи: имот
№ 321013 – дървопроизводителна горска площ на
наследници на Димитър Николов Рангелов, имот
№ 320014 – дървопроизводителна горска площ на
наследници на Йордана Пешева Микова, землищ
на граница, имот № 321037 – дървопроизводител
на горска площ на Иван Петков Иванов и др.,
имот № 143003 – нива на наследници на Антон
Илчов Пешов, и имот № 321012 – дървопроизво
дителна горска площ на Вида Иванова Петрова.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 171 от 18.09.2012 г., том I, рег. № 2293, дело
№ 122/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2890 лв.
– Недвижим имот № 310046 по картата на
възстановената собственост на с. Макреш, община
Макреш, ЕК АТТЕ 46245, в местността Рапсаля,
попадащ съгласно скица в нов отдел 327 „в“, 328
„а“ по ЛУП на селото, като имотът е с площ
4,500 дка, представляващ дървопроизводител
на горска площ, при граници и съседи: имот
№ 310047 – дървопроизводителна горска площ на
Иван Петков Иванов и др., имот № 000426 – гор
ски път на МЗГАР – Държавно лесничейство, и
имот № 310037 – дървопроизводителна горска
площ на Георги Витков Велков. Недвижимият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 171 от 18.09.2012 г.,
том I, рег. № 2293, дело № 122/2012 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
927 лв.
– Залесена горска територия, представляваща
дървопроизводителна горска площ в землището на
с. Макреш, област Видин, с № по ЕКАТТЕ 46245, в
местността Рошкова туфа с площ 20 дка, обособена
като парцел № 16 от масив № 296, съставляващ
имот № 296016 по картата на възстановената
собственост на горите в землището на същото
село, при граници и съседи: имот № 296006 – на
наследници на Георги Нинов Петров, кадастрален
№ 000354 – полски път, имот № 296015 – Рачо
Панов Георгиев, имот № 113028 – на наследници
на Тодор Иванов Павлов, имот № 113009 – на
ДПФ, № 113008 – на наследници на Вида Илиева
Гюрова. Недвижимият имот е придобит с нотари
ален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 191 от 25.09.2012 г., том V, рег. № 7668, дело
№ 610/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4330 лв.
– Широколистна гора от 20 дка, намираща
се в землището на с. Подгоре, ЕК АТТЕ 56980,
община Макреш, област Видин, в местността
Крушачката падина, имот № 252001 по картата
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на землището, до съседи: имот № 2252002 – ши
роколистна гора на наследници на Димитър
Тодоров Димитров, имот № 251022 – голина на
МЗГ – ДЛ, имот № 251023 – голина на наследници
на Стоян Георгиев Николов, имот № 251024 – го
лина на наследници на Петър Кръстев Манчов,
имот № 253007 – широколистна гора на общи
на Макреш, № 253008 – широколистна гора на
„Силвана форест“ – ЕООД. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-про
дажба на недвижим имот № 162 от 13.02.2015 г.,
том I, рег. № 730, дело № 74/2015 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4330 лв.
– Залесено пасище от 14,002 дка, намиращо
се в землището на с. Подгоре, ЕК АТТЕ 56980,
община Макреш, област Видин, в местността
Бошков дол, имот № 254014 по картата на зем
лището, до съседи: имот № 254013 – залесено
пасище на МЗГ – ДЛ, имот № 254002 – широко
листна гора на Валентин Николов Иванов, имот
№ 254030 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ,
имот № 2540 01 – широколистна гора на на
следници на Йордан Вълков Каменов, имот
№ 255005 – широколистна гора на „Силвана
форест“ – ЕООД, имот № 255006 – широколист
на гора на Марийка Вълчкова Николова, имот
№ 254015 – залесено пасище на Камен Тодоров
Димитров, № 254012 – широколистна гора на
Камен Тодоров Димитров. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-про
дажба на недвижим имот № 162 от 13.02.2015 г.,
том I, рег. № 730, дело № 74/2015 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2470 лв.
– Широколистна гора от 3,694 дка, намираща
се в землището на с. Подгоре, ЕК АТТЕ 56980,
община Макреш, област Видин, в местността
Дълбока падина, имот № 241011 по картата на
землището, до съседи: имот № 026040 – полски
път, имот № 241002 – широколистна гора на на
следници на Стефана Стефанова Рангелова, имот
№ 241007 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ,
имот № 241003 – широколистна гора на „Про
Консулт 2004“ – ЕООД, имот № 241012 – широко
листна гора на МЗГ – ДЛ. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 162 от 13.02.2015 г., том I,
рег. № 730, дело № 74/2015 г., от Ивайло Димит
ров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
658 лв.
– Широколистна гора от 4,306 дка, намираща
се в землището на с. Подгоре, ЕК АТТЕ 56980,
община Макреш, област Видин, в местността
Дълбока падина, имот № 242013 по картата на
землището, съседи: имот № 24012 – широколист
на гора на „Газтрейд“ – АД, имот № 241008 – ши
роколистна гора на „Шрейшън клифс голф енд
спа резорт“, имот № 242015 – широколистна гора
на наследници на Рангел Найденов Иванов, имот
№ 242014 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ,
№ 242015 – широколистна гора на наследници
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на Рангел Найденов Иванов, имот № 026071 –
изоставена нива на наследници на Пую Петров
Игнатов. Недвижимият имот е придобит с но
тариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 162 от 13.02.2015 г., том I, рег. № 730,
дело № 74/2015 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
821 лв.
Служба по вписванията – Белоградчик:
– Дървопроизводи телна горска п лощ от
12 дка, намираща се в землището на с. Остро
капци, община Димово, област Видин, ЕКАТТЕ
54434, в местността Мъртвината, съставляваща
имот № 062017, от които 10,293 дка попадат в от
дел/подотдел 178/б и 1,706 дка – в отдел/подотдел
178/д – широколистна гора, при граници и съседи:
имот № 062018 – дървопроизводителна горска
площ на наследници на Илия Николов Превал
ски, имот № 061019 – дървопроизводителна горска
площ на МЗГ – ДЛ, имот № 000003 – пасище, мера
на община Димово, имот № 062001 – дървопроиз
водителна горска площ на наследници на Матей
Вълков Нинов, имот № 062011 – дървопроизво
дителна горска площ на наследници на Стоян
Илиев Попов. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 56 от 10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело
№ 784/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2470 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 6 дка,
намираща се в землището на с. Извор, община Ди
мово, област Видин, ЕКАТТЕ 32370, в местността
Песковски дол, съставляваща имот № 159043, от
дел/подотдел 21/е – широколистна гора, при гра
ници и съседи: имот № 159044 – дървопроизводи
телна горска площ на „Хели Ер – Сау“ – АД, имот
№ 159007 – дървопроизводителна горска площ
на Цветко Вачов Пеков, имот № 159001 – дърво
производителна горска площ на МЗГ – ДЛ, имот
№ 159020 – дървопроизводителна горска площ на
наследници на Янкул Аврамов Николов, имот
№ 159022 – дървопроизводителна горска площ на
Иванка Петрова Ненкова. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г., том V,
рег. № 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
947 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 12
дка, намираща се в землището на с. Извор, община
Димово, област Видин, ЕКАТТЕ 32370, в местност
та Песковски дол, съставляваща имот № 160005,
от които 10,870 дка – отдел/подотдел 22/а, и
1,220 дка – отдел/подотдел 22/б – широколистна
гора, при граници и съседи: имот № 160004 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници на
Иван Николов Цеков, имот № 160013 – дървоп
роизводителна горска площ на МЗГ – ДЛ, имот
№ 160006 – дървопроизводителна горска площ
на наследници на Вана Николова Цанкова, имот
№ 159040 – дървопроизводителна горска площ на

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

„Хели Ер – Сау“ – АД, имот № 159025 – дърво
производителна горска площ на наследници на
Екатерина Павлова Младенова. Недвижимият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г.,
том V, рег. № 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2470 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 20 дка,
намираща се в землището на с. Костичовци,
община Димово, област Видин, ЕК АТТЕ 38995,
в местността Големия връх, съставляваща имот
№ 118007, отдел/подотдел 221/е – широколистна
гора, при граници и съседи: имот № 118001 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници
Ценю Мирчев Терзийски, имот № 118014 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници на
Цоло Вълчев, имот № 118015 – дървопроизводи
телна горска площ на наследници на Лозан Нико
лов Кънчев, имот № 118017 – дървопроизводител
на горска площ на наследници на Никола Мирчев
Кучуков, имот № 118008 – дървопроизводителна
горска площ на наследници на Първа Мирчева
Долина, имот № 118067 – дървопроизводителна
горска площ на Теофил Иванов Кръстев. Недви
жимият имот е придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 56 от
10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело № 784/2011 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3840 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 1 дка,
намираща се в землището на с. Костичовци,
община Димово, област Видин, ЕК АТТЕ 38995,
в местността Буков връх, съставляваща имот
№ 102006, от които 0,109 дка – камионен път,
отдел/подотдел 190/3, 0,277 дка – отдел/подотдел
190/б, и 0,615 дка – отдел/подотдел 190/в – ши
роколистна гора, при граници и съседи: имот
№ 102091 – дървопроизводителна горска площ
на МЗГ – ДЛ, имот № 102007 – дървопроизво
дителна горска площ на наследници на Йордан
Николов Мирчев, имот № 102089 – дървопро
изводителна горска площ на МЗГ – ДЛ, имот
№ 102005 – дървопроизводителна горска площ
на „Хели Ер – Сау“ – АД. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г., том V,
рег. № 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
165 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 2 дка,
намираща се в землището на с. Костичовци,
община Димово, област Видин, ЕК АТТЕ 38995,
в местност та Садовете, съставл яваща имот
№ 105029, отдел/подотдел 192/е – широколистна
гора, при граници и съседи: имот № 105028 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници
на Петър Стоянов Попов, имот № 105056 – дър
вопроизв. площ на Стоян Петров Стоянов и др.,
имот № 105030 – дървопроизводителна горска
площ на наследници на Илия Матеев Стоянов,
имот № 105057 – дървопроизводителна горска
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площ на МЗГ – ДЛ, имот № 105047 – дърво
производителна горска площ на наследници на
Мико Иванов М. – Сърбина. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-продаж
ба на недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г., том
V, рег. № 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
387 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 1,200
дка, намираща се в землището на с. Костичо
вци, община Димово, област Видин, ЕК АТТЕ
38995, в местността Патарос, съставляваща имот
№ 107016, отдел/подотдел 822/а – широколистна
гора, при граници и съседи: землищна граница,
имот № 107015 – дървопроизводителна горска
площ на МЗГ – ДЛ, имот № 090101 – полски
път на община Димово, имот № 107017 – дър
вопроизводителна горска площ на МЗГ – ДЛ.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 56 от 10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело
№ 784/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
247 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 7,220
дка, намираща се в землището на с. Средо
грив, община Чупрене, област Видин, ЕК АТТЕ
68518, в местността Плевнище, съставляваща
имот № 201033, от които 0,508 дка – камионен
път, отдел/подотдел 173/д и 0,067 дка – отдел/
подотдел 173/ж – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 201022 – залесена територия
на наследници на Иван Трифонов Нешев, имот
№ 201023 – залесена територия на наследници на
Тодор Филипов Проданов, имот № 201024 – за
лесена територия на „Балканстрой“ – АД, имот
№ 201034 – залесена територия на Иванка Въл
чова Кръстева и др., имот № 014003 – ливада на
„Бридж 2007“ – ООД, имот № 014002 – ливада
на наследници на Трифон Иванов Трифонов.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 56 от 10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело
№ 784/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1106 лв.
– Залесена горска територия с площ 2,770
дка, намираща се в землището на с. Средогрив,
община Чупрене, област Видин, ЕК АТТЕ 68518,
в местността Плевнище, съставляваща имот
№ 201026, отдел/подотдел 173/д – иглолистна
гора, при граници и съседи: имот № 201024 – за
лесена територия на „Балканстрой“ – АД, имот
№ 201020 – залесена територия на наследници на
Георги Любенов Янев, имот № 000050 – полски
път на община Чупрене, имот № 201027 – залесена
територия на „Секюрити сървис“ – ЕООД, имот
№ 201029 –  залесена територия на МЗГ – Дър
жавно лесничейство. Недвижимият имот е при
добит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г., том V, рег.
№ 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло Димитров
Цветанов.
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Пазарна стойност към настоящия момент:
427 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 5 дка,
намираща се в землището на с. Струиндол,
община Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ
69910, в местността Дълбока падина, съставля
ваща имот № 107020, отдел/подотдел 150/б – ши
роколистна гора, при граници и съседи: имот
№ 107019 –   дървопроизводителна горска площ
на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 107034 –   дърво
производителна горска площ на МЗГ – ДЛ/ДДС,
имот № 107021 –   дървопроизводителна горска
площ на наследници на Найден Марков Кръстев,
имот № 107034 – дървопроизводителна горска
площ на МЗГ – ДЛ/ДДС. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 56 от 10.11.2011 г., том V,
рег. № 2952, дело № 784/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2800 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 1,500
дка, намираща се в землището на с. Струиндол,
община Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ
69910, в местността Гръстелници, съставляваща
имот № 111001, отдел/подотдел 150/г –   ши
роколистна гора, при граници и съседи: имот
№ 107033 –  дървопроизводителна горска площ
на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 111025 –   дърво
производителна горска площ на МЗГ – ДЛ/ДДС,
имот № 111002 –   дървопроизводителна горска
площ на „Хели Ер – Сау“ – АД, имот № 111025 –  
дървопроизводителна горска площ на МЗГ – ДЛ/
ДДС. Недвижимият имот е придобит с нотариа
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 56 от 10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело
№ 784/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
265 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 2 дка,
намираща се в землището на с. Струиндол, общи
на Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ 69910, в
местността Струинско лице, съставляваща имот
№ 120017, от които 1,827 дка, отдел/подотдел
156/д – широколистна гора, и 0,174 дка – в отдел/
подотдел 156/е –  иглолистна гора, при граници
и съседи: имот №, имот № 120016 –  дървопроиз
водителна горска площ на наследници на Рангел
Ценов Стоянов, имот № 120019 – дървопроизводи
телна горска площ на „Силвана форест“ –  ЕООД,
имот № 120018 – дървопроизводителна горска
площ на наследници на Пешо Матеев Пешев,
имот № 120007 – на Анка Димитрова Стоянова.
Недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 56 от
10.11.2011 г., том V, рег. № 2952, дело № 784/2011 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
358 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 7 дка,
намираща се в землището на с. Бело поле, об
щина Ружинци, област Видин, ЕК АТТЕ 03678, в
местността Пупеза, съставляваща имот № 202001
по картата на възстановената собственост на
землището, отдел/подотдел 228/1 – 5,142 дка – об
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работваема площ, и отдел/подотдел 228/б – 1,857
дка – широколистна гора, при граници и съ
седи: имот № 202009 – дървопроизводителна
горска площ на кметство – с. Бело поле, имот
№ 202002 – дървопроизводителна горска площ
на наследници на Камен Василев Петков, имот
№ 000031 – полски път на община Ружинци.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 196 от 2.12.2011 г., том V, рег. № 3382, дело
№ 908/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
5300 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 27,252
дка, намираща се в землището на с. Раяновци,
община Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ
62339, в местността Краище, съставляваща имот
№ 217021 по картата на възстановената собстве
ност на землището, отдел/подотдел 44/в, 44/е,
44/ж, 44/з, 44/и – широколистна гора, при граници
и съседи: имот № 217020 – дървопроизводителна
горска площ на „Добринище ски“ – ЕАД, имот
№ 217016 – дървопроизводителна горска площ
на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 217013 – дърво
производителна горска площ на наследници на
Георги Иванов Миленов, имот № 217015 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници
на Петко Илиев Станов. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 196 от 2.12.2011 г., том V,
рег. № 3382, дело № 908/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4850 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 25
дка, намираща се в землището на с. Раяновци,
община Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ
62339, в местността Грестелника, съставляваща
имот № 236013 по картата на възстановената
собственост на землището, отдел/подотдел 88/в,
88/е, 88/ж – широколистна гора, при граници и
съседи: имот № 236012 – дървопроизводителна
горска площ на наследници на Петър Тошев
Златински, имот № 237017 – дървопроизводител
на горска площ на Владко Симеонов Василев,
имот № 237018 –   дървопроизводителна гор
ска площ на Владко Симеонов Василев, имот
№ 236014 – дървопроизводителна горска площ
на наследници на Георги Тодоров Велков, имот
№ 236022 – дървопроизводителна горска площ на
„Арт строй турс“ – ООД. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 196 от 2.12.2011 г., том V,
рег. № 3382, дело № 908/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4400 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 68
дка, намираща се в землището на с. Лагошевци,
община Димово, област Видин, ЕК АТТЕ 43027, в
местността Церака, съставляваща имот № 106043
по картата на възстановената собственост на зем
лището, отдел/подотдел 6/2 – 3,451 дка – поляна,
6/3 – 1,908 дка – поляна, 6/г – 1,646 дка – широ
колистна гора, 6/д – 28,048 дка – шириколистна
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гора, 6/е – 32,947 дка – широколистна гора, при
граници и съседи: имот № 106063 –  дървопро
изводителна горска площ на „Газтрейд“ – АД,
имот № 106062 –   дървопроизводителна гор
ска площ на Стоянка Ценова Дончева, имот
№ 106056 – дървопроизводителна горска площ
на наследници на Никола Павлов Качов, имот
№ 106057 – дървопроизводителна горска площ
на „Газтрейд“ – АД, имот № 106044 – дървоп
роизводителна горска площ на Петър Тодоров
Великов, имот № 106036 – дървопроизводителна
горска площ на наследници на Васил Андреев
Велков, имот № 106035 – дървопроизводителна
горска площ на наследници на Сава Ненков
Янкулов, имот № 106042 – дървопроизводителна
горска площ на Владимил Петров Велков, имот
№ 106051 – дървопроизводителна горска площ на
Камен Дончев Стоянов. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 196 от 2.12.2011 г., том V,
рег. № 3382, дело № 908/2011 г., от Ивайло Ди
митров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
12 580 лв.
– Дървопроизводителна площ от 10 дка,
намираща се в землището на с. Ра яновци,
община Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ
62339, в местността Бенчица, от която 4,900
дка – отдел/подотдел 50/а, и 5,100 дка – отдел/
подотдел 50/б –  широколистна гора, съставлява
ща имот № 220001, при граници и съседи: имот
№ 220003 – дървопроизводителна горска площ
на държавата – незаявена, имот № 050002 – нива
на общината, имот № 000043 – пасище с храсти
на наследници на Ангел Младенов Кръстев,
и мо т № 050 0 0 2 – н и ва н а о бщ и н ат а , и мо т
№ 0490 01 – нива на наследниц и на М ла ден
Тошков Йоков, имот № 219004 –   дървопроиз
водителна горска площ на държавата – незая
вена, имот № 050001 –  нива на наследници на
Никола Иванов Джунов, имот № 049001 – нива
на наследници на Младен Тошков Йоков, имот
№ 219004 – дървопроизводителна горска площ на
държавата – незаявена, имот № 050001 – нива на
наследници на Никола Иванов Джунов, землищна
граница. Недвижимият имот е придобит с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 90 от 5.11.2013 г., том V, рег. № 2703, дело
№ 794/2013 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1750 лв.
– Дървопроизводителна площ от 6 дка, на
мираща се в землището на с. Ошане, община
Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ 54517, в
местността Затворница, от която 5,572 дка – от
дел/подотдел 603/б, и 0,428 дка – отдел/подот
дел 603/г –   широколистна гора, съставляваща
имот № 020006, при граници и съседи: имот
№ 020004 – дървопроизводителна горска площ
на ДЛ, имот № 019006 – просека на ДЛ, имот
№ 001037 – полски път на община Белоградчик,
имот № 020005 –   дървопроизводителна горска
площ на наследници на Лазар Илиев Манчев.
Недвижимият имот е придобит с нотариален акт
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за покупко-продажба на недвижим имот № 90 от
5.11.2013 г., том V, рег. № 2703, дело № 794/2013 г.,
от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1056 лв.
– Дървопроизводителна площ от 30 дка, на
мираща се в землището на с. Раяновци, община
Белоградчик, област Видин, ЕК АТТЕ 62339, в
местността Грестелника, от която 8,437 дка – от
дел/подотдел 88/к, 20,873 дка – отдел/подотдел
88/л, и 0,690 дка – отдел/подотдел 89/6 – широ
колистна гора, съставляваща имот № 236011,
при граници и съседи: имот № 236005 – дър
вопроизводителна горска площ на наследници
на Лазар Илиев Манчев, имот № 236008 –  дър
вопроизводителна горска площ на ДЛ, имот
№ 236012 – дървопроизводителна горска площ
на наследници на Петър Тошев Златински, имот
№ 237013 – дървопроизводителна горска площ
на ДЛ, имот № 237011 –  дървопроизводителна
горска площ на наследници на Стоян Иванов
Стоянов – Левутарски. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продаж
ба на недвижим имот № 91 от 5.11.2013 г., том
V, рег. № 2704, дело № 795/2013 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
5280 лв.
Служба по вписванията – гр. Кула:
– Дървопроизводи телна горска п лощ от
15 дка, намираща се в землището на с. Коста
Перчево, ЕК АТТЕ 38858, община Кула, област
Видин, по картата на възстановената собственост,
в местността Мъртвината, съставляваща имот
№ 168005, при граници и съседи: имоти № 000525,
000529, 168001, 000400. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117 от 31.10.2011 г., том
VII, рег. № 3792, дело № 938/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
4370 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 4,785
дка, намираща се в землището на с. Цар Петрово,
ЕК АТТЕ 78224, община Кула, област Видин, по
картата на възстановената собственост, в мест
ността Стани връх, съставляваща имот № 226003,
при граници и съседи: имоти № 226006, 226011,
226012, 226005, 000032. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117 от 31.10.2011 г., том
VII, рег. № 3792, дело № 938/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
967 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 13,300
дка, намираща се в землището на с. Срацими
рово, ЕК АТТЕ 68269, община Грамада, област
Видин, по картата на възстановената собственост,
в местността Пиндашково, съставляваща имот
№ 406021, при граници и съседи: имоти № 406023,
406040, 406038, 000157, 000085. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-продаж-
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ба на недвижим имот № 117 от 31.10.2011 г., том
VII, рег. № 3792, дело № 938/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3540 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 6 дка,
намираща се в землището на с. Водна, ЕК АТТЕ
11720, община Грамада, област Видин, по карта
та на възстановената собственост, в местността
Божурница, съставляваща имот № 805013, при
граници и съседи: имоти № 805015, 805017, 000599,
805012, 000013, 805014. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117 от 31.10.2011 г., том
VII, рег. № 3792, дело № 938/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1293 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 9
дка, намираща се в землището на с. Водна,
ЕК АТТЕ 11720, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в
местността Рога, съставляваща имот № 827016,
при граници и съседи: имоти № 000592, 827017,
827011. Недвижимият имот е придобит с нотари
ален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 117 от 31.10.2011 г., том VII, рег. № 3792, дело
№ 938/2011 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1867 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 3,200
дка, намираща се в землището на гр. Грамада,
ЕК АТТЕ 17645, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в мест
ността Ясовица, съставляваща имот № 305085,
при граници и съседи: имоти № 305099, 305073,
305072, 305101, 000002. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117 от 31.10.2011 г., том
VII, рег. № 3792, дело № 938/2011 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
628 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 13
дка, намираща се в землището на с. Срацими
рово, ЕКАТТЕ 68269, община Грамада, област
Видин, по картата на възстановената собственост,
в местността Пиндашково, съставляваща имот
№ 406039, при граници и съседи: имоти № 406037,
406027, 000157, 406038. Недвижимият имот е при
добит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 177 от 22.05.2012 г., том II, рег.
№ 1008, дело № 231/2012 г., от Ивайло Димитров
Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3042 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 4
дка, намираща се в землището на с. Бранковци,
ЕК АТТЕ 06121, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в мест
ността Турлите, съставляваща имот № 113003,
при граници и съседи: имоти № 111002, 111001,
113004. Недвижимият имот е придобит с нотари
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ален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 160 от 29.06.2012 г., том III, рег. № 1486, дело
№ 386/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
783 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 15
дка, намираща се в землището на с. Бранковци,
ЕКАТТЕ 06121, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в мест
ността Турлите, съставляваща имот № 113004,
при граници и съседи: имоти № 113003, 113005,
113011, 111002. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 160 от 29.06.2012 г., том III, рег. № 1486,
дело № 386/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2987 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 2,189
дка, намираща се в землището на с. Бранковци,
ЕК АТТЕ 06121, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в мест
ността Турлите, съставляваща имот № 114004,
при граници и съседи: имоти № 000111, 114005.
Недвижимият имот е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 160 от 29.06.2012 г., том III, рег. № 1486, дело
№ 386/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
447 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 3
дка, намираща се в землището на с. Бранковци,
ЕКАТТЕ 06121, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в
местността Турлите, съставляваща имот № 114005,
при граници и съседи: имоти № 000111, 114004,
114006, 000010. Недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 160 от 29.06.2012 г., том III, рег. № 1486,
дело № 386/2012 г., от Ивайло Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
594 лв.
– Дървопроизводи телна горска п лощ от
11,193 дка, намираща се в землището на с. Цар
Петрово, ЕК АТТЕ 78224, община Кула, област
Видин, по картата на възстановената собстве
ност, в местността Полянките, съставляваща
имот № 264004, при граници и съседи: имоти
№ 000706, 000615, 264003. Недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 161 от 29.06.2012 г., том
III, рег. № 1490, дело № 387/2012 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2232 лв.
– Дървопроизводителна горска площ от 23
дка, намираща се в землището на с. Водна,
ЕК АТТЕ 11720, община Грамада, област Видин,
по картата на възстановената собственост, в
местността Рога, съставляваща имот № 833020,
при граници и съседи: имоти № 000590, 833015,
833019, 833022, 833023, 000199. Недвижимият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-продаж
ба на недвижим имот № 103 от 6.08.2012 г., том
IV, рег. № 1864, дело № 486/2012 г., от Ивайло
Димитров Цветанов.
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Пазарна стойност към настоящия момент:
4347 лв.
От Ивайло Димитров Цветанов на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
– Сума в размер 6000 лв., представляваща
две трети от пазарната стойност към датата на
отчуждаването на поземлен имот кад. № 2 от
кадастрален район 503 по кадастралната карта
на с. Гърня, с код по ЕК АТТЕ 18397, община
Дряново, с площ 717 кв. м, при граници и съседи:
от две страни – улици, ПИ на Пенка Дончева
Стефанова и земеделски земи, ведно с построената
в него двуетажна, паянтова жилищна сграда със
застроена площ 68 кв. м.
– Сума в размер 926 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на широколистна гора с площ 6 дка, намираща
се в землището на с. Подгоре, община Макреш,
област Видин, ЕК АТТЕ 56980, в местността Кру
шачката падина, съставляваща имот № 249016
по картата на възстановената собственост.
– Сума в размер 1870 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждава
нето на широколистна гора с площ 12,002 дка,
намираща се в землището на с. Подгоре, община
Макреш, област Видин, ЕК АТТЕ 56980, в мест
ността Вълинското, съставляваща имот № 281016
по картата на възстановената собственост.
– Сума в размер 1495 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на залесена горска територия с площ 10 дка, на
мираща се в землището на с. Тияновци, община
Брегово, област Видин, ЕК АТТЕ 72518, в мест
ността Кошановци, съставляваща имот № 066100
по картата на възстановената собственост.
– Сума в размер 2700 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчисляване
на лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патрол“,
с цвят зелен металик, с рег. № ЕВ1006ВА, рама
№ JN1KDSY61U0309531, двигател № RD28489752.
– Сума в размер 2100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждава
нето на лек автомобил, марка „Ауди“, модел
„А8“, с цвят т ъмносин, с рег. № ЕВ0500А Р,
ра ма № WAUZ Z Z 4DZ W N0130 89, д ви гат ел с
№ AFB044605.
– Сума в размер 250 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчисляване
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, с цвят зелен металик, с рег. № ЕВ7703АК,
ра ма № W V W Z Z Z19Z H W752980, д ви гат ел с
№ EZ499934.
От Ивайло Димитров Цветанов на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сума в размер общо 106,69 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG09 UNCR 7000 1500 6802 15 BGN в Банка
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сума в размер общо 1602 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG 79 СЕСВ 9790 10С5 0315 00 BGN в Банка
„ЦКБ“ – АД.
– Сума в размер 414,16 лв., внесени на каса
в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД.
– Сума в размер общо 2270 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
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BG43 UBBS 8002 21 03 0145 013 BGN в Банка
„ОББ“ – АД.
– Сума в размер общо 73 004 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка в левове IBAN
BG77 UBBS 7142 4010 2927 09 BGN в Банка
„ОББ“ – АД.
– Сума в размер общо 16 006,93 лв., внесени
на каса по разплащателна сметка, отчитаща
потребителския кредит в левове, с № 10196133 в
Банка „ДСК“ – ЕАД.
– Сума в размер общо 16 760 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка с IBAN BG 84 STSA
9300 0018 6472 16 BGN в Банка „ДСК“ – ЕАД.
– Сума в размер общо 44 040,52 лв., внесени
на каса по разплащателна сметка с IBAN BG 79
СЕСВ 9790 10С5 0315 00 BGN в Банка „ЦКБ“ – АД.
– Сума в размер 2000 лв., внесени на каса по
разплащателна сметка с IBAN BG43 UBBS 8002
2103 0145 013 BGN в Банка „ОББ“ – АД.
– Сума в размер 29 652 лв., внесени на каса
по разплащателна сметка с IBAN BG 84 STSA
9300 0018 6472 16 BGN в Банка „ДСК“ – ЕАД.
– Сума от валутни операции в евро в размер
25 230,21 лв., извършени по банкова сметка в
евро IBAN BG27 UBBS 8002 2442 5523 10 в Банка
„ОББ“ – АД.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху иму
ществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
4484
Софийският градски съд, търговско отделе
ние, VІ-6 състав, по т. д. № 3531/2016 г. обявява
неплатежоспособността на фондация „Женски
алианс за развитие“ със седалище и адрес на
управление София, ул. Янко Сакъзов № 42, ет. 5,
ап. 13, и определя начална дата на неплатежоспо
собността – 31.12.2013 г. Открива производство
по несъстоятелност по отношение на фондация
„Женски алианс за развитие“ със седалище и адрес
на управление София, ул. Янко Сакъзов № 42,
ет. 5, ап. 13. Обявява в несъстоятелност фонда
ция „Женски алианс за развитие“ със седалище
и адрес на управление София, ул. Янко Сакъзов
№ 42, ет. 5, ап. 13. Постановява прекратяване
на дейността на фондация „Женски алианс за
развитие“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Янко Сакъзов № 42, ет. 5, ап. 13. До
пуска обезпечение по отношение на имуществото
на фондация „Женски алианс за развитие“ със
седалище и адрес на управление София, ул. Янко
Сакъзов № 42, ет. 5, ап. 13, чрез налагане на
запор и възбрана върху активите му. Отхвърля
искането на молителя – Национална агенция по
приходите – София, за постановяване на решение
по чл. 630, ал. 2 ТЗ поради неоснователността му.
Осъжда фондация „Женски алианс за развитие“
със седалище и адрес на управление София, ул.
Янко Сакъзов № 42, ет. 5, ап. 13, да заплати на
Националната агенция по приходите, София,
бул. Княз Дондуков № 52, разноски по делото в
размер 1300 лв. Спира производството по т. д.
№ 3531/2016 г. по описа на СГС, ТО, VІ-6 състав.
4443
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
85. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

1064

633

Активи
Нетекущи активи
Сгради, машини и съоръжения
Нематериални активи
Инвестиционни имоти
Дългосрочни финансови активи
Финансови активи на разположение за продажба
Предплатени суми
Отсрочени данъчни активи
Общо нетекущи активи

8

9

3 295

3 295

61 291

34 787

472

724

21

47

36

19

66 187

39 514

3

2

Текущи активи
Материални запаси
Депозити

259

74

-

34

1 014

924

387

831

Пари и парични еквиваленти

2 386

1 465

Текущи активи

4 049

3 330

70 236

42 844

10 500

10 500

Търговски вземания
Вземания от свързани лица
Други вземания

Общо активи
Собствен капитал
Акционерен капитал
Резерви

1 050

748

14 246

8 249

Общо собствен капитал

25 796

19 497

Пенсионни резерви

27 093

22 071

Неразпределена печалба

Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг

5

19

Отсрочени данъчни пасиви

28

28

Общо нетекущи пасиви

33

47

80

140

237

140

14

36

1 119

733

24

18

170

55

15 573

-

Текущи пасиви
Провизии
Пенсионни и други задължения към персонала
Задължения по финансов лизинг
Търговски задължения
Краткосрочни задължения към свързани лица
Данъчни задължения
Задължения по репо сделки
Други задължения
Текущи пасиви

97

107

17 314

1 229

Общо пасиви

17 347

1 276

Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

70 236

42 844
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Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи

2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

16 760

17 444

-11 634

-9 419

5 126

8 025

-5 000

-1 700

6 500

-2 322

-11

-11

Резултат от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви, нетно
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Разходи за обезценка на финансови активи

-2

-31

Други приходи

169

205

Други финансови приходи/(разходи), нетно

-22

-5

6 760

4 161

-461

-343

6 299

3 818

лв.

лв.

6

3,64

Резултат от дейността за периода преди данъци
Разходи за данъци върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода
Доход на акция

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

Акционерен
капитал

Салдо към 1 януари 2016 г.

Неразпределе
на печалба

Резерви

Общо собст
вен капитал

10 500

748

8 249

19 497

Печалба за годината

-

-

6 299

6 299

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

6 299

6 299

Заделяне на законови резерви

-

302

-302

-

Салдо към 31 декември 2016 г.

10 500

1050

14 246

25 796

Салдо към 1 януари 2015 г.

10 500

477

4 702

15 679

Печалба за годината

-

-

3 818

3 818

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

3 818

3 818

Заделяне на законови резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.

-

271

-271

-

10 500

748

8 249

19 497

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

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

16 714

17 026

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове

-38

-160

Постъпления от търговски контрагенти

551

1 605

Плащания към доставчици

-7 131

-6 097

Плащания към персонал и осигурителни институции

-3 466

-3 163

Плащания за данъци

-310

-256

Плащания за данък върху дохода

-357

-359

-11

-5

5 952

8 591

-562

-100

Други парични потоци от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
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2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

-63 238

-32 774

57 573

21 552

Получени лихви

888

852

Получени дивиденти

408

781

-4 931

-9 689

Плащания по финансов лизинг

-104

-47

Нетен паричен поток от финансова дейност

-104

-47

917

-1 145

4

5

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

1 465

2 605

Пари и парични еквиваленти в края на годината

2 386

1 465

Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Отрицателни валутнокурсови разлики, нетно

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

Резерв ми
нимална
доходност
ППФ

Салдо към 1 януари 2015 г.

Резерв ми
нимална
доходност
УПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв
УПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв
ДПФ

Общо пен
сионнооси
гурителни
резерви

2 800

17 500

37

11

20 348

Изменение на пенсионноосигу
рителните резерви

200

1 500

22

1

1 723

Салдо към 31 декември 2015 г.

3 000

19 000

59

12

22 071

Изменение на пенсионноосигу
рителните резерви

300

4 700

23

-1

5 022

Салдо към 31 декември 2016 г.

3 300

23 700

82

11

27 093

Съставил:
Т. Петрова

         Главен изпълнителен директор:
         М. Марков
         Изпълнителен директор:
         О. Георгиев

85а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2016 г.

2015 г.

’000 лв.

’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства

5 951

5 986

142 493

129 837

7 224

8 229

11 276

7 585

166 944

151 637

1

1

Задължения към свързани лица

124

126

Задължения за прeвеждане на средства на лица от ФДЗПО във фонд на НОИ

292

-

1

420

Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица

Задължения по репо сделки и други
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

418

547

166 526

151 090
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Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, нетно

2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

10 618

8 242

Загуба от инвестиционни имоти

-55

-22

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

10 563

8 220

Вноски за осигурени лица

17 666

16 940

4 534

3 321

Увеличения, свързани с осигурителни вноски

22 200

20 261

Изплатени суми по осигурителни договори

-6 276

-6 258

Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

-8 861

-7 593

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

Прехвърлени суми към държавния бюджет

-1

-18

-2 189

-2 274

Намаления, свързани с осигурителни вноски

-17 327

-16 143

Увеличение/(намаление), нетно

15 436

12 338

Нетни активи в наличност в началото на периода

151 090

138 752

Нетни активи в наличност в края на периода

166 526

151 090

Удръжки и такси за ПОК

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

2015 г.
’000 лв.

Постъпления, свързани с осигурени лица

17 666

16 940

Плащания, свързани с осигурени лица

-5 985

-6 276

Платени такси на ПОК

Оперативна дейност

-2 191

-2 272

Постъпления от други пенсионни фондове

1 619

1 294

Плащания към други пенсионни фондове

-5 946

-5 566

Други парични потоци от основна дейност
Паричен поток от оперативна дейност

-1

-1

5 162

4 119

3 704

4 265

-55 990

-88 872

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с чуждестранна валута

2 173

2 284

Плащания по сделки с чуждестранна валута

-2 008

-2 087

Постъпления от продажба на инвестиции

50 467

80 791

-27

-1 228

Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

210

9

Паричен поток от инвестиционна дейност

-1 471

-4 838

Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти

3 691

-719

7 585

8 304

11 276

7 585

Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Съставил:
Т. Петрова

           Главен изпълнителен директор:
         М. Марков
           Изпълнителен директор:
           О. Георгиев
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85б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

43 908

39 978

863 961

742 057

51 111

61 684

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи

73 271

66 114

1 032 251

909 833

1

1

764

749

Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения за прeвеждане на средства на лица от ФДЗПО във фонд на НОИ

2 489

1 628

Задължения по репо сделки и други

9 201

19 414

Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

12 455

21 792

1 019 796

888 041

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

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, нетно

2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

69 827

46 636

-167

-130

Печалба/(загуба) от  инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори

69 660

46 506

124 143

118 364

24 295

15 454

148 438

133 818

-1 739

-1 443

Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

-23

-22

-54 927

-47 282

Средства на лица, избрали да преминат от ФДЗПО във фонд на НОИ

-15 651

-4 727

Удръжки и такси за ПОК

-14 003

-14 278

Намаления, свързани с осигурителни вноски

-86 343

-67 752

Увеличение, нетно

131 755

112 572

Нетни активи в наличност в началото на периода

888 041

775 469

1 019 796

888 041

Нетни активи в наличност в края на периода

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

2015 г.
’000 лв.

124 143

118 364

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица

-16 529

-4 542

Платени такси на ПОК

-13 988

14 227

Други плащания към ПОК
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове

-

-

-23

-22

5 705

3 592

БРОЙ 50
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2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

-36 336

-35 420

62 972

96 199

19 714

23 561

Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви

-7

Придобиване на финансови активи

-590 225

-698 923

Постъпления от продажба на финансови активи

517 177

595 405

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

-11 155

-6 732

7 494

444

-4

-8

-57 006

-86 253

5 966

9 946

66 114

55 125

1 191

1 043

73 271

66 114

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Съставил:
Т. Петрова

           Главен изпълнителен директор:
         М. Марков
           Изпълнителен директор:
           О. Георгиев

85в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

3 395

3 426

68 754

52 733

1 792

2 101

-

-

1 564

11 003

75 505

69 263

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Вземания от ПОК
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Нетни активи в наличност за доходи

3

3

126

49

5

345

134

397

75 371

68 866

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

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти

2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

6 726

4 654

-45

-14

С Т Р.
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2016 г.
’000 лв.

2015 г.
’000 лв.

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

6 681

4 640

Вноски за осигурени лица

5 611

5 764

102

-

1 056

696

Постъпили суми от НОИ по пенсионни схеми от ЕС
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Постъпили суми от пожизнения пенсионен резерв от ПОК

-

-

6 769

6 460

Изплатени суми по осигурителни договори

-4 776

-4 684

Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

-1 591

-1 311

-19

-22

Увеличения, свързани с осигурителни вноски

Преведени средства на държавния бюджет
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно

-559

-421

-6 945

-6 438

6 505

4 662

Нетни активи в наличност в начало на периода

68 866

64 204

Нетни активи в наличност в края на периода

75 371

68 866

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

2015 г.
’000 лв.

5 713

5 764

-4 680

-4 592

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери

-96

-92

-512

-505

30

153

-

-

Постъпления от други пенсионни фондове

1 056

696

Плащания към други пенсионни фондове

-1 591

-1 311

-22

-26

-102

87

Платени такси на ПОК
Възстановени такси от ПОК
Пенсионен резерв

Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти

1 286

1 884

-21 564

-17 059

11 192

22 780

-20

-20

7

7

Паричен поток от инвестиционна дейност

-9 099

7 592

Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти

-9 201

7 679

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

11 003

3 123

Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти

Печалба от валутна преоценка на парични средства

-238

201

Парични средства и еквиваленти в края на периода

1 564

11 003

Съставил:
Т. Петрова
4512

           Главен изпълнителен директор:
         М. Марков
           Изпълнителен директор:
           О. Георгиев
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74. – „Пенсионноосигурителен институт“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално оси
гуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за финансовото състояние
Хил. лв.
Бележки

Година, приключила на 31 декември
2016 г.

2015 г.

Актив
А. Нетекущи активи
I. Материални активи

5

ІІ. Други нетекущи активи

6

Общо за раздел А

5

12

877

608

882

620

Б. Текущи активи
I. Предплатени разходи за комисиони

7

266

112

ІІ. Вземания

8

206

172

ІІІ. Парични средства

9

3 550

3 392

ІV. Финансови активи на специализирани резерви

10

181

163

V. Други текущи активи

11

14

33

Общо за раздел Б

4 217

3 872

Сума на актива (А+Б)

5 099

4 492

6 240

6 240

17

-

(2 578)

(2 758)

(2 775)

(2 933)

197

175

3 679

3 482

1 221

951

Пасив
А. Собствен капитал
I. Основен капитал – регистриран

12.1

ІІ. Резерви – общи
ІІІ. Финансов резултат, в т.ч.

12.2

1. Непокрита загуба
2. Текуща печалба/загуба
Общо за раздел А
Б. Специализирани резерви

13

В. Текущи пасиви
1. Задължения

14

Общо за раздел Б+В
Общо капитал и пасиви (А+Б+В)

199

59

1 420

1 010

5 099

4 492

ОТЧЕТ
за всеобхватния доход
Хил. лв.
Бележки

За годината, завършваща на
31 декември
2016 г.

I. Приходи от пенсионноосигурителна дейност
ІІ. Разходи по същност на разхода
1. Разходи за материали

2015 г.

15

1 925

1 846

16

(1 453)

(1 400)

16.1

(28)

(27)

2. Разходи за външни услуги

16.2

(535)

(528)

3. Разходи за възнаграждения

16.3

(738)

(678)

4. Разходи за осигуровки

16.4

(135)

(146)

5. Разходи за амортизации

16.5

(7)

(12)

6. Други разходи

16.6

(10)

(9)

17

(4)

(4)

7. Разходи за управление на собствени средства

С Т Р.
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БРОЙ 50
За годината, завършваща на
31 декември
2016 г.

8. Разходи за заделени специализирани резерви
за гарантиране на минимална доходност на
УПФ и ППФ
9. Разходи за инвестиране на специализирани
резерви
Общо разходи
ІІІ. Печалба/загуба преди данъци
ІV. Печалба за годината от пенсионноосигури
телна дейност
V. Друг всеобхватен доход
VІ. Общ всеобхватен доход

2015 г.

18

(268)

(259)

19

(3)

(8)

20

(1 728)
197
197

(1 671)
175
175

197
197

175
175

ОТЧЕТ
за промените на собствения капитал и специализираните резерви
Хил. лв.
Показатели

Ос
Общи
новен резер
капи
ви
тал

Други
резер
ви

Печалба/
загуба от
минали
години

Печалба/
загуба от
текущата
година

Всичко
Резерв
Резерв Пожиз
собствен за ми
за ми нен пен
капитал нимална нимална сионен
доход
доход
резерв
ност
ност
УПФ
ППФ
УПФ

Салдо в началото
на отчетния период 6 240

-

-

(2 933)

175

3 482

146

805

-

Финансов резултат
от текущия период

-

-

-

-

197

197

-

-

-

Заделяне на резер
ви

-

17

-

158

-175

-

-

-

-

Ув е л и чен ие н а
специализираните
резерви

-

-

-

-

-

-

42

226

2

Са л до в к ра я на
отчетния период
6 240

17

-

(2 775)

197

3 679

188

1 031

2

Салдо в началото
на отчетния период 5 740

-

-

(2 933)

-

2 807

97

595

-

Ув е л и чен ие з а
сметка на собстве
ниците

500

-

-

-

-

500

-

-

-

Финансов резултат
от текущия период

-

-

-

-

175

175

-

-

-

Покриване на за
губа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ув е л и чен ие н а
специализираните
резерви

-

-

-

-

-

-

49

210

-

Са л до в к ра я на
отчетния период
6 240

-

-

(2 933)

175

3 482

146

805

-

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Година, приключила на 31 декември
2016 г.
2015 г.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Входящи потоци
Парични потоци от пенсионните фондове за такси и удръжки

1 838

1 687
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Година, приключила на 31 декември
2016 г.
2015 г.

Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др.
45
93
Пенсионен резерв на УПФ
2
Парични потоци, свързани с комисиони на осигурителни по
4
средници
Други парични потоци от оперативна дейност
30
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
(758)
(843)
Парични потоци, свързани с комисиони на осигурителни по
(567)
(878)
средници
Други плащания от оперативна дейност
(389)
(425)
Нетен паричен поток от оперативна дейност
169
(332)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др.
48
10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
(59)
(44)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(11)
(34)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Парични потоци от допълнителни вноски на собствениците
500
Нетен паричен поток от финансова дейност
500
Нетно изменение на паричните средства и еквиваленти
158
134
Парични наличности и еквиваленти в началото на отчетния период
3 392
3 258
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния период
3 550
3 392
Съставител:
Изпълнителен директор:
К. Стоилкова
Л. Векова
74а. – ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално оси
гуряване обнародва:
Финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
В т.ч. лихви
Прехвърлени средства от други професионални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:
Средства за изплащане на осигурени лица и техните наследници
Средства на осигурени лица, преминали в други проф. фондове
Средства, преведени в НОИ
Прехвърлени средства в държавния бюджет
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност

2016 г.
14 620
14 615
5
6 864
2 917
5
2 968
979
2 784
77
2 066
357
3
281
131
150
18 700
18 695
5

2015 г.
9 676
9 671
5
6 425
2 300
3 760
365
1 481
61
972
209
239
115
124
14 620
14 615
5

С Т Р. 4 2
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ОТЧЕТ
за финансовото състояние
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015 г.

12 459

9 633

Активи
А. ИНВЕСТИЦИИ
I. Финансови активи
1. Дялови ценни книжа

13.1

2 710

1 984

2. Дългови ценни книжа

13.2

9 749

7 649

2 584

1 735

ІІ. Чуждестранни финансови активи, отчитани по
справедлива стойност
1. Дялови ценни книжа

13.3

2 167

1 735

2. Дългови ценни книжа

13.4

417

-

ІІІ. Банкови депозити

14

2 603

1 722

17 646

13 090

1160

1 553

18 806

14 643

16

5

5

17

18 695

14 615

18 700

14 615

75

-

Общо за Раздел А
Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ

15

СУМА НА АКТИВА (А+Б)
Пасиви
А. РЕЗЕРВ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНА
ДОХОДНОСТ
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Задължения към осигурените лица
Общо за Раздел Б
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Текущи задължения по превеждане на средства на
лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО
във фонд на ДОО

18

2. Задължения към пенсионноосигурително дружество

18

Общо за Раздел В
Сума на пасива (А+Б+В)

31

23

106

23

18 806

14 643

ОТЧЕТ
за всеобхватния доход
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015 г.

ПРИХОДИ
I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

19

61

41

2. Приходи от лихви по банкови депозити и ценни
книги

20

287

248

3. Приходи от преоценка на ценни книжа

21

18 293

4 232

4. Други приходи

22

4

4

18 645

4 525

Всичко приходи от инвестиции
РАЗХОДИ
I. Разходи за инвестиции

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Раздели, групи, статии

С Т Р. 4 3   

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015 г.

1. Разходи от преоценка на ценни книжа

23

17 662

4 157

2. Комисиони на инвестиционни посредници

24

2

3

3. Други разходи

25

Всичко разходи
ІІ. Положителен резултат от инвестиции

26

2

-

17 666

4 160

979

365

ІІІ. Друг всеобхватен доход

979

365

ІV. Общ всеобхватен доход

979

365

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Наименование на паричните потоци

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015 г.

2 917

2 300

(77)

(61)

2 968

3 760

(2 066)

(972)

А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления, свързани с осигурените лица
2. Плащания, свързани с осигурените лица
3. Постъпления от други пенсионни фондове
4. Плащания към други пенсионни фондове
5. Парични потоци от пенсионноосигурителното дружество

1

1

6. Плащания към пенсионноосигурителното дружество

(277)

(233)

Общо паричен поток от оперативна дейност

3 466

4 795

14

197

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Постъпления от лихви
2. Плащания на лихви
3. Постъпления от сделки с инвестиции
4. Парични потоци от сделки с инвестиции
5. Други парични потоци
Общо паричен поток от инвестиционна дейност

(22)

(16)

1 458

920

(5 027)

(5 758)

(282)

(209)

(3 859)

4 866

Б. Изменение на паричните потоци през периода

(393)

(71)

В. Парични средства в началото на периода

1 553

1624

Г. Парични средства в края на периода

1 160

1553

Съставител:
Изпълнителен директор:
К. Стоилкова
Л. Векова
74б. – УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално оси
гуряване обнародва:
Финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
2016 г.

2015 г.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

80 668

59 636

Индивидуални партиди

80 543

59 514

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност

125

122

Увеличение на стойността на нетните активи от

33 326

28 010

Постъпления от осигурителни вноски

17 287

14 225

31

0

– в т.ч. лихви

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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2016 г.

Прехвърлени средства от други универсални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:

2015 г.

11 037

11 339

5 002

2 446

10 917

6 978

Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

13

0

Средства, изплатени на наследници на осигурени лица

154

90

Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове

8 149

5 162

Средства на лица, променили осигуряването си по реда на чл. 4б КСО
Прехвърлени средства към пенсионния резерв

1008

308

2

0

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо,
в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски

1591

1418

778

712

813

706

0

0

Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:

103 077

80 668

Индивидуални партиди

102 946

80 543

131

125

Инвестиционна такса
Заделен резерв за гарантиране на минимална доходност

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
ОТЧЕТ
за финансовото състояние
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии

Поясни
телни
бележки

Година, приключила
на 31 декември
2016 г.

2015 г.

Активи
А. ИНВЕСТИЦИИ
I. Финансови активи, издадени в Република България

13

70 139

53 855

1. Дялови ценни книжа

13.1

14 464

10 502

2. Дългови ценни книжа

13.2

ІІ. Чуждестранни финансови активи

55 675

43 353

15 437

8 815

1. Дялови ценни книжа

13.3

10 430

8 815

2. Дългови ценни книжа

13.4

5 007

-

ІІІ. Банкови депозити

13.5

14 859

10 865

100 435

73 535

2 760

7 364

207

1

207

1

103 402

80 900

16

131

125

17

102 946

80 543

103 077

80 543

168

132

Общо: Раздел А
Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

14

В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции

15

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)
Пасиви
А. Резерв за гарантиране на минимална доходност
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел (А+Б)
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Задължения към дружеството

18

2. Задължения, свързани с инвестиции

18

2

1

3. Текущи задължения по превеждане на средства на лица,
избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд
на ДОО

18

155

99

103 402

80 900

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)

БРОЙ 50
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ВЕСТНИК
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ОТЧЕТ
за всеобхватния доход
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии

Пояснителни
бележки

ПРИХОДИ
І. Приходи от инвестиции
1. От дивиденти
2. От лихви по банкови депозити и ценни книги
3. От преоценка с ценни книжа
4. Други приходи
Всичко приходи
РАЗХОДИ
I. Разходи за инвестиции
1. От преоценка с ценни книжа
2. От комисиони на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Други разходи
Всичко разходи
ІІ. Положителен резултат от инвестиции
ІІІ. Друг всеобхватен доход
ІV. Общ всеобхватен доход

Година, приключила на
31 декември
2016 г.
2015 г.

19
20
21
22

302
1 603
30 897
27
32 829

210
1 561
21 988
20
23 779

23
24
25
26

27 805
12
10
27 827
5 002
5 002
5 002

21 322
10
1
21 333
2 446
2 446
2 446

27

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Наименование на паричните потоци

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015 г.

17 287

14 225

(167)

(90)

3. Постъпления от други пенсионни фондове

11 037

11 339

4. Плащания към други пенсионни фондове

(8 149)

(5 162)

1

1

(1 557)

(1 374)

-

1

18 452

18 940

89

1 246

А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления, свързани с осигурените лица
2. Плащания, свързани с осигурените лица

5. Парични потоци от пенсионноосигурителното дружество
6. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
7. Други парични потоци
Нетен паричен поток от оперативна дейност
А. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Парични потоци от лихви
2. Парични потоци от лихви

(180)

(31)

3. Постъпления от сделки с инвестиции

9 367

5 725

(31 380)

(24 017)

(952)

(208)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(23 056)

(17 285)

Б. Изменение на паричните потоци през периода

(4 604)

1 655

В. Парични средства в началото на периода

7 364

5 709

Г. Парични средства в края на периода

2 760

7 364

4. Плащания от сделки с инвестиции
5. Други парични потоци

Съставител:
К. Стоилкова

Изпълнителен директор:
Л. Векова

С Т Р.
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74в. – ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално оси
гуряване обнародва:
Финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
Прехвърлени средства от други доброволни фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:
Изтеглени средства на осигурени лица
Средства за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право
на пенсия
Средства за изплащане на наследници на осигурени лица
Прехвърлени средства в други доброволни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо,
в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Други намаления
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди

2016 г.
824
824
186
66
51
69
208
70
47

2015 г.
644
644
315
170
134
11
135
34
-

81
9

35
60
5

2
7
1
802
802

4
1
1
824
824

ОТЧЕТ
за финансовото състояние
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии
Активи
А. ИНВЕСТИЦИИ
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Република България
1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа
Всичко: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Република България
ІІ. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива
стойност
1. Дялови ценни книжа
ІІІ. Банкови депозити в Република България
Общо: Раздел А
Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ
СУМА НА АКТИВА (А+Б)
Пасиви
А. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Нетекущи задължения към осигурените лица
Общо: Раздел А
Б. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)

Поясни
телни
бележки

Година, приключила
на 31 декември
2016 г.
2015 г.

13

522

558

13.1
13.2.1

262
260
522

327
231
558

121

135

121
98
741
63
804

135
95
788
37
825

802
802
2
2
804

824
824
1
1
825

13.2.2
13.3
14

15
16
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ОТЧЕТ
за всеобхватния доход
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Раздели, групи, статии

Поясни
телни
бележки

Година, приключила
на 31 декември
2016 г.

2015 г.

ПРИХОДИ
I. Приходи от инвестиции
1. От лихви по депозити, ценни книги и разпл. сметки

17

9

11

2. Приходи от преоценка на ценни книжа

18

464

450

3. Приходи от дивиденти

19

5

6

4. Други приходи

20

Всичко приходи

-

1

478

468

408

457

РАЗХОДИ
I. Разходи за инвестиции
1. Разходи от преоценка на ценни книжа

21

2. Разходи за комисиони на инв. посредници
Всичко разходи
ІІ. Финансов резултат

22

1

0

409

457

69

11

62

10

7

1

ІІІ. Друг всеобхватен доход

478

468

ІV. Общ всеобхватен доход

478

468

в т.ч. за осигурените лица
в т.ч. за пенсионноосигурителното дружество

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
Всички суми са в хил. лв., освен ако не е посочено друго
Наименование на паричните потоци

Година, приключила на
31 декември
2016 г.

2015г.

А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления, свързани с осигурените лица
2. Плащания, свързани с осигурените лица
3. Плащания към пенсионноосигурителното дружество
4. Парични потоци от пенсионноосигурителното дружество
5. Постъпления от други пенсионни фондове
6. Плащания към други пенсионни фондове
7. Други парични потоци
Общ паричен поток от оперативна дейност

66

170

(117)

(70)

(8)

(9)

1

3

51

134

(81)

(60)

(1)

-

(89)

168

-

8

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Получени лихви и дивиденти
2. Постъпления от сделки с инвестиции

155

102

3. Плащания по сделки с инвестиции

(40)

(348)

Общ паричен поток от инвестиционна дейност

115

(238)

Б. Изменение на паричните потоци през периода

26

(70)

В. Парични средства в началото на периода

37

107

63

37

Г. Парични средства в края на периода
Съставител:
К. Стоилкова
4532

Изпълнителен директор:
Л. Векова

С Т Р.
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 26.07.2017 г. в 14 ч. на адрес:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Аула, бул. Цар Освободител № 15, 1504 София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за извършената
дейност; 2. финансов отчет; 3. утвърждаване на
нови членове на асоциацията; 4. избор на чле
нове на управителния съвет; 5. разни. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Регистра
цията започва в 9 ч. Материалите за провеждане
на общото събрание ще бъдат на разположение
на членовете в офиса на асоциацията – Пловдив
4000, ул. Цар Асен № 24, Пловдивски университет
„Паисий Хилиендарски“, кабинет 203, д-р Адриана
Любенова, от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
4507
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб „Сторм Райдърс“ – София,
на основание чл. 20 и 21 от устава на сдруже
нието и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 31.07.2017 г. в 20 ч. на адрес:
София, ул. Врабча № 28, при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет; 2. приемане
и освобождаване на членове на сдружението; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 4. вземане на решения за структур
ни и организационни промени в сдружението; 5.
приемане на изменения и допълнения на членския
внос на сдружението; 6. други. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4444
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Студентски медиен
свят“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 31.07.2017 г. в 9 ч. в Благоевград, ул. Полков
ник Димов № 1, ет. 3, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на Асоциация
„Ст удентски медиен свят“; проекторешение:
ОС приема предложените промени в устава на
асоциацията; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде на същото място, при същия дневен ред в
10 ч. Материалите по дневния ред са в офиса на
асоциацията за справки и сведения по тях всеки
ден от 10 до 13 ч.
4531

ВЕСТНИК
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СККБ „Спартак“ – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 15.08.2017 г. в 17,30 ч. в офиса на сдружение
то – ул. Т. Александров № 74, бл. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода 2012 – 2017 г.; 2. избор на нов управи
телен съвет и председател; 3. промяна в устава
на сдружението; 4. избор на нови членове; 5.
разни. Канят се всички членове на сдружението
да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
4474
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Инициативи за прогрес“, Велико Търново, на
основание чл. 23, 28 и чл. 22, ал. 4 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ в изпълнение на
решение № 1 по протокол № 13 от заседание на
УС от 14.06.2017 г. свиква заседание на общо
то събрание на сдружението на 21.08.2017 г. в
10 ч. на адрес: Велико Търново, ул. Цар Тодор
Светослав 1А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на сдружение „Инициативи
за прогрес“, Велико Търново, за периода от
31.10.2013 г. до 21.08.2017 г.; 2. прекратяване пра
вомощията на председателя и членовете на УС
на сдружение „Инициативи за прогрес“, Велико
Търново; 3. избор на председател и членове на
УС на сдружение „Инициативи за прогрес“, Ве
лико Търново. Материалите за общото събрание
ще бъдат в седалището на сдружението 30 дни
преди датата на общото събрание.
4528
16. – Управителният съвет на „Мото клуб
Огнени сенки“ – Плевен, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22 – 25 от устава, както и
в изпълнение на решение на УС от 22.05.2017 г.
свиква годишно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на „Мото клуб Огнени сенки“ на
10.08.2017 г. в 9 ч. на адрес: Плевен, ул. Ин
дустриална № 132, при следния дневен ред: 1.
утвърждаване на нови членове на сдружението;
2. освобождаване на членове на сдружението;
3. отчет на дейността на управителния съвет за
2016 г.; 4. освобождаване членовете на управи
телния съвет и избор на нов управителен съвет
с петгодишен мандат; 5. избор на председател
на сдружението с нестопанска цел „Мото клуб
Огнени сенки“; 6. приемане на нов устав на сдру
жението с нестопанска цел „Мото клуб Огнени
сенки“; 7. определяне размера на членския внос.
4478

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

