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Народно събрание
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Република Албания,
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на
националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската
република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, Министерството
на отбраната на Кралство Испания,
Министерството на националната
отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия, Департамента по отбрана
на Съединените американски щати,
Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на
НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването
с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална
дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE)
Решение по Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2016 г.
Решение за приемане на Доклада за
състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България
през 2016 г.
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията за 2016 г. – „Анализ на
пощенските услуги“
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията за 2016 г.
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
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Министерски съвет
Постановление № 209 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 1991 г. 4
Постановление № 210 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2002 г.
8
Постановление № 211 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския
съвет от 2003 г.
9
Постановление № 212 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255
на Министерския съвет от 2016 г.
9
Постановление № 213 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на
Министерския съвет от 2004 г.
10
Постановление № 214 от 29 септември 2017 г. за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/
или лично имущество, което да им
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
12
Постановление № 215 от 29 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за
2017 г. за обезпечаване с компютърна
и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България към НАТО в новата
Главна квартира на НАТО в Брюксел
12
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 Постановление № 216 от 29 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
12
 Постановление № 217 от 29 септември 2017 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет
от 2012 г.
13
 Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
14
Изпълнителна агенция
по горите
към Министерството
на земеделието, храните и горите
 Правилник за изменение на Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Сините камъни“
22
Комисия за отнемане
на незаконно придобито
имущество
 Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за устройството и
дейността на Комисията за отнема-
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не на незаконно придобито имущество
и на нейната администрация
22
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата
на лекарствените продукти
22
Министерство
на културата
 Наредба за изменение на Наредба
№ H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на културните организации 23
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в
училищата по култура
23
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и
преместване на ученици в училищата
по изкуствата
24
Министерство
на труда и социалната
политика
 Наредба за изменение на Наредба
№ РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
26

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на националната отбрана на
Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството
на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната
на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, Департамента по отбрана
на Съединените американски щати, Щаба на

върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на
Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“
(HQ MND-SE), приет от 44-то Народно събрание на 21 септември 2017 г.
Издаден в София на 27 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на националната отбрана на
Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на националната
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отбрана на Република Полша, Министерството
на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната
на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, Департамента по отбрана
на Съединените американски щати, Щаба на
върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането,
административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия
„Югоизток“ (HQ MND-SE)

странение на оръжията за масово унищожение
към министъра на икономиката за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Република
Албания, Министерството на отбраната на
Република Българи я, Министерството на
националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството
на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната
на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, Департамента по отбрана
на Съединените американски щати, Щаба на
върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на
Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“
(HQ MND-SE).
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 септември 2017 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7120

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България

РЕШЕНИЕ

по Доклад на Междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклад на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпро-

7200

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2016 г.

РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7201

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията за 2016 г. –
„Анализ на пощенските услуги“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията за 2016 г. –
„Анализ на пощенските услуги“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7249

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
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РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7250

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Нина Пейчева Миткова като народен представител от
Шестнадесети изборен район – Пловдив.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 29 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7248

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, приет
с Постановление № 74 на Министерския
съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.;
изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от
1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2 и 100
от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и
доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 43, 57,
61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г.,
бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75
от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и
50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от
2015 г. и бр. 34 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 45а ал. 5 се отменя.
§ 2. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 16 т. 5 се изменя така:
„5. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец;“.
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2. В ал. 21 думите „утвърждаване на трасе
за въздушни, наземни или подземни проводи
с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от
Закона за опазване на земеделските земи и“
се заличават.
3. Създава се ал. 24:
„(24) При предоставена концесия с решение
на Министерския съвет, в границите на която
попадат имоти от държавния поземлен фонд,
министърът на земеделието, храните и горите
издава заповед за учредяване на вещно право
на ползване след влизане в сила на подробния
устройствен план. Договорът се сключва за
срока на концесията след заплащане на стойността на правото на ползване, определена по
реда на чл. 24, ал. 13 ЗСПЗЗ, и се вписва в
службата по вписванията.“
§ 3. В чл. 47в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „парични задължения към
държавата, включително“ се заличават;
б) създава се т. 9:
„9. нямат парични задължения към държавата;“.
2. В ал. 3 думите „с документ от съответния
компетентен орган“ се заменят със „служебно
чрез справка в съответния публичен регистър,
а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от
компетентната администрация“ и думите „т. 7
и 8“ се заменят с „т. 7 – 9“.
§ 4. В чл. 47з, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 6 думите „т. 2, 7 и 8“ се заменят с
„т. 2, 7 – 9“.
§ 5. В чл. 47м се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Лицата, които са сключили договори
за ползване под наем или аренда на имоти от
държавния поземлен фонд, отдадени за създаване и отглеждане на трайни насаждения или
за ползване на пасища и мери, след изразено
писмено съгласие на министъра на земеделието,
храните и горите могат да изграждат в имотите:
1. огради или електропастири, системи за
противоградова защита и преместваеми спомагателни постройки за обслужване на имота;
2. водовземни съоръжения за подземни
води, които не са свързани с изграждането на
допълнителна инфраструктура.
(4) След изтичане на срока на договора
или предсрочното му прекратяване в срок
до един месец лицата по ал. 3 имат право да
премахнат изградените постройки и съоръжения освен посочените в ал. 3, т. 2, като при
неупражняване на това право изграденото в
имота остава за неговия собственик.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
§ 6. В чл. 47ш, ал. 2 т. 2 се изменя така:
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„2. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец;“.
§ 7. В чл. 47щ, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец;“.
§ 8. Член 56а се изменя така:
„Чл. 56а. (1) Лицата, които са придобили
собствеността върху сгради и/или съоръжения
от имуществото на организациите по § 12 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ, могат да подадат заявление по образец до министъра на земеделието, храните и
горите чрез областната дирекция „Земеделие“
по местонахождението на държавния имот, за
да придобият правото на собственост върху
застроените и нормативно определените прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Когато процедурата се провежда от
директора на областната дирекция „Земеделие“,
оправомощен със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите, заявлението
се подава до него.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват землището, номерът на имота и предпочитаният
начин на заплащане стойността на имота. При
подаване на заявлението се представя документ
за самоличност на заявителя или на упълномощеното лице и се прилагат:
1. копие от документ, удостоверяващ правото
на собственост върху сградите и/или съоръженията – собственост на заявителя;
2. нотариално заверено пълномощно, когато
документите се подават от упълномощено лице;
3. други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.
(3) Когато заявлението по ал. 1 е подадено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се представят и:
1. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец;
2. протокол от заседание на съответния
оправомощен орган на юридическото лице,
съдържащ решение за закупуване на имота, в
което се посочват държавните имоти – предмет
на продажбата.
(4) Областната дирекция „Земеделие“ комплектува преписка, която съдържа следните
документи:
1. акт за частна държавна собственост,
удостоверяващ правото на собственост върху
застроените и прилежащи площи по ал. 1,
както и скица на имота;
2. пазарна оценка на имота, изготвена по
реда на чл. 90 ППЗДС;
3. данъчна оценка на имота, изготвена в
съответствие с чл. 56в;
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4. протокол за определяне на прилежащите площи към сградите и/или съоръженията,
изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 5, или
влязла в сила заповед на кмета за одобряване
на план за регулация и влязла в сила заповед
по чл. 45, ал. 6;
5. други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.
(5) Областната дирекция „Земеделие“ извършва проверка за редовността на преписката,
прилага мотивирано писмено становище и
когато процедурата се провежда от министъра
на земеделието, храните и горите, изпраща
комплектуваните преписки в Министерството
на земеделието, храните и горите в едномесечен срок от представянето на документите
по ал. 2 – 4.
(6) При констатирани нередовности областната дирекция „Земеделие“ връща преписката
на заявителя с писмо с обратна разписка, с
указание за отстраняването им в едномесечен
срок от уведомяването.“
§ 9. Член 56б се отменя.
§ 10. В чл. 56в ал. 2 се отменя.
§ 11. Член 56г се изменя така:
„Чл. 56г. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите или директорът на областната дирекция „Земеделие“ се подпомага от
постоянно действаща комисия, която разглежда преписките за придобиване правото на
собственост върху застроените и нормативно
определените прилежащи площи към сгради и/
или съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ.
(2) В заповедта за назначаване на комисията,
издадена от министъра на земеделието, храните
и горите, се определя поименният състав на
членовете є, които са длъжностни лица от Министерството на земеделието, храните и горите.
Когато процедурата се провежда от директора
на областната дирекция „Земеделие“, заповедта
за назначаване на комисията се издава от него
и в състава є се включват длъжностни лица от
областната дирекция „Земеделие“ и длъжностни лица от Министерството на земеделието,
храните и горите, определени със заповед на
министъра.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се състои
от нечетен брой редовни членове, включително –
председател, секретар и правоспособен юрист,
както и двама резервни членове.
(4) Комисията провежда дейността си по
правила, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите.
(5) За решенията на комисията се съставя
протокол, който се одобрява от министъра
на земеделието, храните и горите или съответно от директора на областната дирекция
„Земеделие“. Протоколът съдържа решения,
с които се предлага на министъра, съответно
на директора на областната дирекция „Земеделие“, да издаде заповед за продажба на
имота/имотите, когато преписката отговаря на
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изискванията на ЗСПЗЗ и този правилник, или
преписката да бъде върната за отстраняване
на констатирани нередовности. Решенията на
комисията за издаване на заповед за продажба
на имота/имотите се вземат от членовете є с
пълно мнозинство.“
§ 12. В чл. 56д се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на протокола на комисията
по чл. 56г, ал. 5 министърът на земеделието,
храните и горите или съответно директорът
на областната дирекция „Земеделие“, издава
заповед за извършване на покупко-продажба
на имота/имотите. Заповедта, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, се
изпраща в областната дирекция „Земеделие“.“
2. В ал. 9, изречение първо думите „или за
замяна“ се заличават.
3. В ал. 11 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“.
4. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Областната дирекция „Земеделие“
изпраща в 7-дневен срок копие от вписания в
службата по вписванията договор на Министерството на земеделието, храните и горите.“
5. Алинея 13 се отменя.
§ 13. В чл. 56к се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя
или на упълномощеното лице и се прилагат:
1. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ;
2. нотариално заверено пълномощно, когато
документите се подават от упълномощено лице;
3. платежен документ за внесен депозит в
оригинал, когато плащането не е извършено
по електронен път.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В първия търг за предложените имоти право на участие имат само собственици
на имоти в границите на стопанския двор,
съседни на имота – предмет на търга, като в
следващите търгове могат да участват всички
заинтересовани лица.
(7) За участие в търга по ал. 6 правоимащите лица подават заявление по образец,
утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилага и копие
на документ за собственост на имота, съседен
на имота – предмет на търга.“
§ 14. В чл. 106 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Заявителите или писмено упълномощено
от тях лице с нотариална заверка на подписа
подават в областна дирекция „Земеделие“
отделно заявление за всеки имот, в което се
посочват местонахождението, номерът и площ
та на поземления имот и предлаганата цена
в левове за имота. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност
на заявителя или на упълномощеното лице и
се прилагат:
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1. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по
БУЛСТАТ;
2. нотариално заверено пълномощно, когато
документите се подават от упълномощено лице;
3. платежен документ за внесен депозит в
оригинал, когато плащането не е извършено
по електронен път.“
2. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) В първия търг за предложените имоти право на участие имат само собственици
на имоти в границите на стопанския двор,
съседни на имота – предмет на търга, като в
следващите търгове могат да участват всички
заинтересовани лица.
(13) За участие в търга по ал. 12 правоимащите лица подават заявление по образец,
утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилага и копие
на документ за собственост на имота, съседен
на имота – предмет на търга.“
§ 15. В чл. 110 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) накрая се добавя „по определената пазарна
цена на имота и след заплащане на сума за
ползване на имота през периода на създаване
на насаждението“;
б) създава се изречение второ: „Размерът на
дължимата сума за периода на създаване на
насаждението се определя съобразно арендната
вноска, дължима за периода на плододаване.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 24д, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
заявленията за придобиване право на собственост върху заетите с овощни насаждения земи
могат да се подават след 5 години от създаване
на насаждението, установено с протокол на
комисия, назначена от директора на областната
дирекция „Земеделие“, по образец, утвърден от
министъра на земеделието, храните и горите.“
3. В ал. 4, т. 4 думите „данъчни задължения,
както и“ се заличават.
§ 16. В чл. 112, ал. 2 след думите „т. 6 – 8“
се поставя запетая, добавя се „включително за
липса на данъчни задължения на заявителя“
и се поставя запетая.
§ 17. В чл. 113, ал. 7 след думата „имота“
се поставя запетая и се добавя „за сумата за
ползване на имота през периода за създаване
на насаждението“.
§ 18. Съ зда ва се гла ва т рина десета с
чл. 116 – 118:
„ Г л а в а

т р и н а д е с е т а

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ПО § 8 ОТ
П РЕХОД Н И Т Е И ЗА К Л ЮЧ И Т Е Л Н И Т Е
РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗСПЗЗ
(ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
Чл. 116. Министърът на земеделието, храните
и горите или оправомощено от него длъжностно
лице може да се разпорежда чрез търг с имотите
по § 8 от преходните и заключителните раз-
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поредби на Закона за изменение и допълнение
на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), определени
до влизането му в сила с приети парцеларни
планове или с планове на новообразуваните
имоти като земи по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ или
като земеделски земи по § 12а от преходните
и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, върху
които са изградени сгради и/или съоръжения
от физически или юридически лица след влизането в сила на ЗСПЗЗ (1 март 1991 г.).
Чл. 117. (1) Откриването на тръжна процедура за продажба на имотите по чл. 116 се
извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на
директора на областната дирекция „Земеделие“
и след предварително изразено съгласие на
министъра за включване на имотите в предмета на търга.
(2) При изразяване на съгласието по ал. 1
министърът на земеделието, храните и горите
се подпомага от постоянно действаща комисия, която разглежда предложенията по ал. 1,
комплектувани с документите по чл. 56з, ал. 2
или по чл. 106, ал. 2, към които се прилагат
служебно:
1. констативен протокол от извършена
теренна проверка по образец, утвърден от
министъра на земеделието, храните и горите,
изготвен от комисия, назначена от директора
на областната дирекция „Земеделие“;
2. цветна извадка от цифровата ортофотокарта.
(3) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед назначава комисията по
ал. 2 и утвърждава правила за работата є. В
състава на комисията се включват длъжностни лица от Министерството на земеделието,
храните и горите.
(4) Комисията провежда дейността си по
правила, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите.
(5) За решенията на комисията се съставя и
представя за одобрение от министъра на земеделието, храните и горите протокол с предложение за изразяване на съгласие за включване
на имотите в предмета на търга или за отказ.
(6) В заповедта по ал. 1 се посочват срокът
за подаване на заявления, началната тръжна
цена, депозитът за участие в търга в размер
10 на сто от началната тръжна цена, указание,
че върху депозита не се начислява лихва и не
подлежи на връщане при отказ за сключване на
договор, разходите по чл. 56ш, ал. 1, банковата
сметка за плащането и условията за възстановяване на депозита, както и мястото, на което
се обявява протоколът за резултатите от търга.
В заповедта се посочват имотите – предмет
на търга, както и описание на направените
констатации в протокола по ал. 2, т. 1 относно
извършеното застрояване във всеки имот.
(7) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на областната дирекция
„Земеделие“ и на страницата на Министерството
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на земеделието, храните и горите, в един местен
и в един централен вестник най-малко 30 дни
преди крайния срок за подаване на заявленията за участие и се поставя в 3-дневен срок
от издаването є на видно място в областната
дирекция „Земеделие“, в общинската служба
по земеделие, в общината и в кметството на
населеното място по местонахождението на
имота.
Чл. 118. (1) Търгове за имотите по чл. 116,
определени като земи по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ,
се провеждат при условията и по реда на
чл. 56е – 56р.
(2) Търгове за имотите по чл. 116, определени
като земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, се провеждат
при условията и по реда на чл. 105 – 109.“
Допълнителна разпоредба
§ 19. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно с
„министъра на земеделието, храните и горите“,
„Министерството на земеделието, храните и
горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието,
храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Преписките по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ,
постъпили в Министерството на земеделието, храните и горите до оправомощаване
на директорите на областните дирекции за
провеждане на процедурата, се довършват по
досегашния ред.
§ 21. В Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с
Постановление № 151 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; Решение
№ 3722 на Върховния административен съд от
2002 г. – бр. 43 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и
101 от 2003 г.; Решение № 654 на Върховния
административен съд от 2004 г. – бр. 10 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от
2008 г., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48
от 2011 г.; Решение № 12586 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 19 от 2017 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23, ал. 4 накрая се добавя „и документ за платена годишна такса по чл. 116,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси,
когато е приложимо“.
2. В чл. 113, ал. 2:
а) в основния текст думата „представят“ се
заменя с „подава заявление по образец, в което
се посочва единен идентификационен код по
БУЛСТАТ, и се прилагат“;
б) точки 6 и 7 се отменят.
3. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството
на земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно с
„министъра на земеделието, храните и горите“,
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„Министерството на земеделието, храните и
горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 22. В Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от
1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп.,
бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41
и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г.,
бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45,
71 и 95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50
от 2011 г., бр. 35 от 2012 г. и бр. 34 от 2016 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30:
а) в ал. 1, т. 1 думата „предложение“ се
заменя със „заявление по образец“;
б) в ал. 8, т. 1 думите „искане от кмета“ се
заменят със „заявление по образец от кмета“;
в) създава се ал. 9:
„(9) Информацията по ал. 1, т. 3, 4 и 8 и
по ал. 8, т. 4 се събира и проверява служебно
чрез справка в съответния публичен регистър,
а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от
компетентната администрация.“
2. В чл. 37:
а) в ал. 4, в основния текст думата „прилагат“ се заменя с „комплектува преписка,
която съдържа“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Информацията по ал. 4, т. 1 и 6 се
събира и проверява служебно чрез справка в
съответния публичен регистър, а когато такъв
не се поддържа, информацията се изисква и
получава по служебен път от компетентната
администрация.“
3. В чл. 40, ал. 2 т. 5 се отменя.
4. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно с
„министъра на земеделието, храните и горите“,
„Министерството на земеделието, храните и
горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието,
храните и горите“.
§ 23. В 2-месечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от
него длъжностно лице одобрява образците на
документи съобразно компетенциите си по
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Правилника за прилагане на Закона за лова
и опазване на дивеча и Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи и ги публикува на интернет страниците
на Министерството на земеделието, храните и
горите и на областните дирекции „Земеделие“.
§ 24. Отменя се Наредбата за специалните
изисквания за състав, опаковане, етикетиране,
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методи за вземане на проби и анализ на торове,
приета с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 105 от 2005 г. и бр. 55 от 2017 г.).
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и
41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение
№ 12921 на Върховния административен съд
от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2015 г. и бр. 34 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 т. 1 и 2 се отменят.
§ 2. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация се прилага
лична карта (за справка).“
§ 3. В чл. 16, ал. 1 думите „приложени към
него удостоверение за раждане на детето (за
справка) и“ се заменят с „приложено към него“.
§ 4. В чл. 16а, ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 5. В чл. 17, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 5 след думата „съпрузите“ се поставя
тире и се добавя „само в случаите, в които
дирекция „Социално подпомагане“ не може
по служебен път да получи информация за
съдебното решение“.
§ 6. В чл. 24а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 7. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 7 след думата „съпрузите“ се поставя
тире и се добавя „само в случаите, в които
дирекция „Социално подпомагане“ не може
по служебен път да получи информация за
съдебното решение“.
§ 8. В чл. 31, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 34а, ал. 3 след думата „политика“
се поставя точка и текстът до края се заличава.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7203
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, приет
с Постановление № 153 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от
2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68
от 2012 г., бр. 89 от 2016 г. и бр. 34 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“, а думата
„подадена“ се заменя с „подадено“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението-декларация се прилага
документ за здравословното състояние на детето – само за деца с физически или психически
увреждания.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дирекция „Социално подпомагане“
извършва служебно проверка на данните от
акта за раждане на детето и на предприетата
мярка за закрила спрямо детето.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 53 думите „молба-декларацията“
се заменят със „заявлението-декларация“.
§ 3. В чл. 54, ал. 1 думата „молбата“ се заменя със „заявлението-декларация“.
§ 4. В приложение № 8 към чл. 52, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“, а думите
„молба-декларацията“ се заменят със „заявлението-декларация“.
2. Точка VI се изменя така:
„VI. Прилагам лична карта (за справка).“
§ 5. В приложение № 9 към чл. 53 думите
„молба-декларация“ се заменят със „заявлениедекларация“, а думата „молбата“ се заменя със
„заявлението-декларация“.
Заключителна разпоредба
§ 6. В чл. 8 от Наредбата за условията и реда
за кандидатстване, подбор и утвърждаване на
приемни семейства и настаняване на деца в
тях, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Дирекция „Социално подпомагане“
извършва служебно проверка за получаваните
от кандидатите месечни социални помощи по
реда на Закона за социално подпомагане, освен
в случаите на кандидати за професионално
приемно семейство. В случаите, в които заявлението по ал. 1 е подадено до общината или
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до лицензиран доставчик на социална услуга
за деца съгласно чл. 43б от Закона за закрила
на детето, тази информация се предоставя
служебно от съответната дирекция „Социално
подпомагане“ по искане на доставчика.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност, приет с Постановление
№ 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За всяко подадено заявление по ал. 1,
т. 1 Агенцията по заетостта събира по служебен
път информация относно:
1. данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. регистрацията в Българската търговскопромишлена палата, когато има такава;
3. актуалното състояние – в случаите на
фирми без ЕИК.“
§ 2. В чл. 15, т. 2 и в чл. 20, ал. 1, т. 2 циф
рите „2 – 4“ се заменят с „2, 4“.
§ 3. В чл. 20, ал. 1, т. 2 цифрите „2 – 4“ се
заменят с „2, 4“.
§ 4. В чл. 23, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 5“ се
заменят с „2, 5“.
§ 5. В чл. 25, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 5“ се
заменят с „2, 5“.
§ 6. В чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „3, 7 и 11“
се заменят със „7 и 11“.
§ 7. В чл. 32, ал. 1, т. 2 цифрите „2, 3, 7“ се
заменят с „2, 7“.
§ 8. В параграф единствен на заключителната разпоредба думите „чл. 9, ал. 2“ се заменят
с „чл. 9, ал. 2 и 5“ и думите „чл. 22 и 39“ се
заменят с „чл. 39“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7205
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;
Решение № 7081 на Върховния административен
съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение
№ 7623 на Върховния административен съд
от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1,
64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от
2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40
от 2015 г.; Решение № 10749 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 26 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „социална оценка“
се добавя „и отпускане на месечна добавка за
социална интеграция“.
2. В ал. 2 числото „30“ се заменя с „20“.
3. В ал. 4 след думите „социална оценка“
се добавя „и отпускане на месечна добавка за
социална интеграция“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо
оценяване и интегрирано обучение на децата
с увреждания по“ се заменят с „оценката, потвърдена от директора на Регионалния център
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, по“.
2. В ал. 5 цифрата „3“ се заменя с „2“ и
думите „за консултативната комисия по чл. 13,
ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Социалната оценка и заповедта за отпускане или за отказ за отпускане на месечна
добавка за социална интеграция се връчват
на лицето в 7-дневен срок от издаването на
заповедта.“
§ 3. В чл. 28, ал. 1, в изречения първо и
второ думите „балнеолечение или рехабилитационни услуги“ се заменят с „балнеолечение и/или рехабилитационни услуги“.
§ 4. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Месечната добавка за социална
интеграция се отпуска въз основа на заявлениедекларация, подадено на основание чл. 11, ал. 1,
социалната оценка и изготвеното предложение
от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4.
(2) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. копие от влязло в сила експертно решение
на ТЕЛК или експертно решение на НЕЛК;
2. документ, удостоверяващ продължителността на обучението в случаите по чл. 27;
3. разходооправдателен документ за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги в случаите по чл. 28;
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4. копие от настанителна заповед или договор за наем и разходооправдателен документ
за платен наем в случаите по чл. 31.
(3) Документът по ал. 2, т. 2 се прилага:
1. към заявление-декларацията по чл. 11,
ал. 1, когато обучението е започнало преди
или в месеца на подаването му;
2. през месеца на започване на обучението
в случаите, когато то ще се провежда след
осигуряване на правото на месечна добавка
по чл. 27.
(4) Документът по ал. 2, т. 3 се представя
в срок до два месеца от крайната дата на
реализираното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4 документите се представят в дирекция „Социално
подпомагане“, без да е необходимо подаване
на ново заявление-декларация.
(6) При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други
документи.“
§ 5. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) В срок до десет дни от изготвянето на социалната оценка и предложението
от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4 социален
работник изготвя предложение до директора
на дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане или за отказ за отпускане на добавка
за социална интеграция.
(2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице издава заповед за
отпускане или за отказ за отпускане на добавка
за социална интеграция.
(3) Отказът за отпускане на добавка за социална интеграция задължително се мотивира.
(4) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца, в
който са изготвени социалната оценка и предложението по чл. 13, ал. 1 и 4, и се изплаща
най-късно до края на месеца, следващ месеца,
за който се отпуска, в рамките на бюджетната
година, с изключение на добавката, отпусната
през месец декември, която се изплаща найкъсно до 31 януари на следващата година.
(5) В случаите по чл. 32, ал. 3, т. 2 и ал. 4
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно
лице издава заповед за отпускане на месечна
добавка за социална интеграция по чл. 27 и/
или чл. 28.
(6) Изплащането на добавката може да се
извършва по касов и безкасов път.“
§ 6. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление-декларацията“ се добавя „по чл. 11, ал. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преосвидетелстваните лица с трайни
увреждания, подали заявление-декларация по
чл. 11, ал. 1 след изтичане на срока по ал. 1,
придобиват право на месечна добавка по реда
на чл. 33, ал. 4.“
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§ 7. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Целева помощ за изработване,
покупка и/или ремонт на медицински изделия
и/или помощни средства, приспособления
или съоръжения и за допълнителна парична
помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и/или ремонт на помощни
средства, приспособления и съоръжения и/или
медицински изделия се отпуска въз основа на
заявление-декларация по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика,
подадено до дирекция „Социално подпомагане“
по постоянния му адрес от:
1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
2. законните представители или семействата
на роднини или близки или приемни семейства,
при които са настанени деца по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето – за лицата под
18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.
(2) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаването на
заявление-декларация издава заповед, с която
отпуска или отказва помощта по ал. 1.
(3) Заповедта за отпускане или за отказ се
съобщава писмено на лицето, подало заявлениедекларацията, в 7-дневен срок от издаването є.
В случаите, когато помощта е отпусната, заедно
със заповедта се предоставя и екземпляр на
приемно-предавателния протокол по образец
съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.
(4) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално
подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително
изпълнение.
(6) Целевата помощ за покупка и ремонт
на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения се изплаща
най-късно до края на месеца, следващ месеца
на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година, с изключение на
целевата помощ за декември, която се изплаща
най-късно до 31 януари на следващата година.
(7) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 – 4, 6 и
7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след
изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински
документи, удостоверяващи нуждата от тях.
(8) Лицата, получили помощни средства,
приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна
парична помощ за пътни разходи в страната,
когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия
не могат да бъдат изработени, закупени или
ремонтирани по постоянен адрес и тяхното
присъствие е необходимо.
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(9) За получаване на допълнителната парична
помощ по ал. 8 към подаденото заявление-декларация по ал. 1 лицето представя в дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;
2. документ от лицето, което изработва,
предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения
и/или медицински изделия, потвърждаващ,
че лицето се е явило за вземане на мярка,
проба или за получаване на готовото помощно
средство, приспособление, съоръжение и/или
медицинско изделие.
(10) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 10 дни от представянето
на документите по ал. 9 издава мотивирана
заповед за отпускане на помощта.
(11) Допълнителна парична помощ по ал. 8
получават и придружителите на децата до 18
години.
(12) Лицата, които ползват личен превоз,
получават допълнителна парична помощ по
ал. 8 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 9, т. 2.
(13) Допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната се изплаща най-късно до
края на месеца, следващ месеца на съобщаване
на заповедта по ал. 10, в рамките на бюджетната
година, с изключение на допълнителната помощ
за декември, която се изплаща най-късно до
31 януари на следващата година.“
§ 8. В чл. 43, ал. 1 след думите „ремонта
за тях“ се добавя „и за допълнителна парична
помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни
средства, приспособления и съоръжения и/
или медицински изделия“.
§ 9. В чл. 44 т. 2 се отменя.
§ 10. Член 45 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Заявления-декларациите, подадени на
основание чл. 11, ал. 1, чл. 32, ал. 1 – 4, чл. 42,
ал. 1 и чл. 45, ал. 2 до влизането в сила на това
постановление, се разглеждат и приключват по
досегашния ред.
§ 12. В срок до 15 януари 2018 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане да представи на министъра на
труда и социалната политика за утвърждаване
проектите на образци на заявления-декларациите по чл. 11, ал. 1 и по чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания, приет с Постановление
№ 343 на Министерския съвет от 2004 г.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7206
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29
от 2011 г., бр. 2 от 2014 г. и бр. 56 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление-декларация“.
2. В ал. 2 думата „Молба-декларацията“ се
заменя със „Заявление-декларацията“ и думите
„постоянен адрес“ се заменят с „настоящ адрес“.
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявление-декларацията“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7244
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 10, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 3 да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7245

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна
и комуникационна техника и обзавеждане на
Постоянната делегация на Република България към НАТО в новата Главна квартира на
НАТО в Брюксел
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г. в размер до 149 000 лв. за
обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната
делегация на Република България към НАТО
в новата Главна квартира на НАТО в Брюксел.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2017 г.
(3) Одобрява поемането на нов ангажимент
за разход, който да бъде поет през 2017 г., в
размер 1 500 000 лв. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република
България към НАТО в новата Главна квартира
на НАТО в Брюксел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г. в размер 8 000 000 лв. за финансиране укрепването
на свлачища в кв. „Сарафово“, гр. Бургас, и
на северния бряг на гр. Царево, област Бургас.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет
за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Устройствено планиране,
благоустройство, геозащита, водоснабдяване
и канализация“, по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
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(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7246

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи
по Закона за хазарта, приета с Постановление
№ 270 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 105 от
2013 г. и бр. 58 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „а“ се отменя.
2. В т. 7 букви „а“, „в“ и „г“ се отменят.
§ 2. В чл. 7 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 8 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 8 думите „с приложено разрешение
за извършване на охранителна дейност“ се
заличават, а думите „тези документи не се
представят“ се заменят с „този договор не се
представя“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 5. В чл. 10 т. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 11 т. 3 се отменя.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 9 думите „с приложено разрешение
за извършване на охранителна дейност“ се
заличават, а думите „тези документи не се
представят“ се заменят с „този договор не се
представя“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
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2. В т. 11 думите „с приложено разрешение
за осъществяване на охранителна дейност“ се
заличават.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 буква „а“ се отменя.
2. В т. 6 букви „а“, „в“ и „г“ се отменят.
§ 11. В чл. 18, т. 1 думите „нотариални
актове за придобиване право на собственост“
се заличават.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и удостоверение по
чл. 87, ал. 6 ДОПК“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 2 думите „и удостоверение по
чл. 87, ал. 6 ДОПК“ се заличават.
§ 13. В чл. 20, ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 21, ал. 1 думите „и удостоверение
по чл. 87, ал. 6 ДОПК“ се заличават.
§ 15. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ НАБАВЯ ОТ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПО
СЛУЖЕБЕН ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
И ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО
ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ
Чл. 25. (1) Държавната комисия по хазарта
по служебен път набавя следната информация от съответните институции във връзка с
искането за издаване на лиценз и промени в
обстоятелствата по издаден лиценз:
1. информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Националната
агенция за приходите;
2. справка за актуална търговска регистрация
и актуален учредителен акт, съответно устав
на искателя;
3. одитиран годишен финансов отчет за
предходната година на искателя;
4. справка за документите за собственост
и за ползване на сградите и помещенията, в
които се намира обектът за организиране на
хазартни игри;
5. справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
(2) Алинея 1 се прилага по отношение на
информацията, която Държавната комисия по
хазарта може да набави служебно от административни органи в Република България. В
останалите случаи информацията се набавя
от искателя.“
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7247
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СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги
между администрацията на Министерския
съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 12 юли 2017 г. – ДВ,
бр. 60 от 2017 г. В сила от 4 август 2017 г.)
Споразумение от 2-рия ден на месец май
2017 г. между администрацията на Министерския съвет на Република България („Клиентът“) и Международната банка за възстановяване и развитие („Банката“) (Проект
№ Р156952) (наричани общо „Страните“).
Като имат предвид, че на 1 септември
2015 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Банката и Правителството на
Република България за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове,
Като имат предвид, че Клиентът е поискал
от Банката да предостави на Клиента консултантски услуги („Консултантски услуги“ или
„КУ“), описани в Графика към настоящото
Споразумение,
Като имат предвид, че консултантските
услуги, които ще бъдат предоставени от Банката, ще бъдат финансирани от фондовете на
Оперативна програма „Добро управление“
2014 – 2020 (ОПДУ) на Европейската комисия, предвидени за Република България,
С настоящото Страните се споразумяха за
следното:
1. Консултантски услуги. Банката ще предостави на Клиента услугите в рамките на
„Споделени услуги България“ („Консултантски услуги“ или „КУ“), описани в Графика
към настоящото Споразумение, по реда и условията, определени в настоящото Споразумение, включително Анекса към него, който
представлява неразделна част от Споразумението.
2. Контакт с Клиента. При изпълнение
на Консултантските услуги Банката ще работи в тясно сътрудничество с определените от
Клиента длъжностни лица. Клиентът ще предостави на Банката имената и информация
за контакт на упоменатите длъжностни лица.
3. Срокове. Независимо от това, че Банката се ангажира да мобилизира всички разумни средства на нейно разположение, за да
предостави своевременно Консултантските
услуги, работната програма и графика за изпълнeние, набелязани в Графика към настоящото Споразумение, са изготвени добросъвестно въз основа на наличната към момента
информация на Банката и са заложени ориентировъчно, като се приема че: (1) Клиентът
и неговите служители ще изпълняват задълженията си по задоволителен начин и в срок;
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и (2) Клиентът винаги ще действа своевременно при предоставянето на информация,
вземането на решения и предоставянето на
необходимата подкрепа, както е предвидено
в настоящото Споразумение, и при поискване от страна на Банката.
4. Заплащане.
(a) Клиентът заплаща на Банката фиксирана сума от два милиона триста и деветдесет хиляди български лева (2 390 000 лв.)
съобразно следния график на плащанията:
Размер на
Събитие, при което плащането
плащането
е дължимо
1. 239,000 лв. при одобрение от страна на Клиента на резултат 1, описан в таблицата в Раздел Б на Графика
към настоящото Споразумение.
2. 663,229 лв. при одобрение от страна на Клиента на резултати 2 и 7, описани
в таблицата в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение.
3. 878,310 лв. при одобрение от страна на Клиента на резултати 3 и 4, описани
в таблицата в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение.
4. 609,461 лв. при одобрение от страна на Клиента на резултати 5 и 6, описани
в таблицата в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение.
(б) Всички плащания към Банката по
настоящото Споразумение се извършват в
пълен размер, когато станат дължими, при
представяне на фактура от страна на Банката. Страните се споразумяват за образец на
фактура, приложен към настоящото Споразумение за предоставяне на Консултантски услуги (Приложение 1). Плащането се извършва от Клиента в рамките на 30 работни дни
от получаване на фактурата, в левове, в непосредствено налични средства, без приспадане
на данъци, мита, такси или други удръжки
и независимо от каквито и да било неуредени спорове между Страните, по сметка, която Банката може да посочва периодично в
писмен вид. Банката фактурира плащанията
в левове, а Клиентът извършва съответните
плащания в български левове. Фактурите се
издават за сумите, определени в Раздел Б на
Графика за всеки от одобрените резултати.
Фактурите се превеждат на български език
при изявено желание от страна на Клиента.
Преди извършване на плащането Клиентът
има право да поиска от Банката допълнителни пояснения по фактурата, осчетоводяването и други съпътстващи документи в срок от
14 дни съгласно определената в Споразумението процедура.
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(в) Всеки резултат подлежи на одобрение
от страна на Клиента след подаването му от
Банката. Докладите се превеждат на български език при изявено желание от страна
на Клиента. Клиентът разполага с 25 работни дни за преглед, след което резултатът се
счита за одобрен, освен ако не бъдат поискани промени или ако Клиентът не уведоми официално Банката, че резултатът не е
одобрен. Ако бъдат поискани промени, Банката разполага с 10 работни дни да подаде
преработен резултат. В този случай Клиентът
разполага с 10 работни дни да одобри преработените резултати, след което те се считат
за одобрени.
(г) Без да се налагат ограничения по отношение на имунитета на Банката срещу данъчни и митнически задължения, на нейните
активи, доходи и трансакции в съответствие
с Раздел 11 от Анекса към настоящото Споразумение, е възможно Клиентът да подлежи
на данъчно облагане от българското правителство. В такъв случай Клиентът е изцяло
отговорен за заплащането на съответните данъчни задължения.
5. Влизане в сила. Настоящото Споразумение влиза в сила в деня и годината, когато
Банката получи правно становище от упълномощено длъжностно лице на Клиента, че
всички изискуеми процедури по националното законодателство за влизане в сила на Споразумението са изпълнени.
6. Изтичане. Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича 24 месеца след
датата на влизането му в сила, освен ако не
бъде подновено по-рано с взаимното съгласие на Клиента и Банката.
7. Предсрочно прекратяване. Настоящото
Споразумение може да бъде прекратено от
Клиента или от Банката преди изтичането
му с деветдесетдневно (90-дневно) писмено
предизвестие за ответната страна. При получаването на такова предизвестие Страните предприемат всички необходими мерки за
прекратяване по надлежен ред на текущите
дейности по предоставяне на Консултантските услуги и за своевременно уреждане на
всички неразрешени въпроси.
8. Сътрудничество.
(a) По всяко време Клиентът предоставя на
Банката своевременно цялата информация и
съдействие, считани от двете Страни за важни за изпълнението на Консултантските услуги, осведомява Банката за всички събития,
свързани с Консултантските услуги, и прави
всичко необходимо, за да може Служителите
на Банката да осъществяват упоменатите подолу Консултантски услуги.
(б) В частност, Клиентът е длъжен своевременно и без ограничения да уведомява
Банката за всички предложени промени,
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отнасящи се до естеството или обхвата на
Консултантските услуги, и за всички събития или обстоятелства, които имат или може
да се очаква да имат съществено отражение
върху изпълнението на Услугите.
(в) Изрично е договорено и уточнено, че
Банката не носи отговорност за забавяния в
изпълнението, причинени от неспазване от
страна на Клиента на ангажимент, предвиден в Раздел Г на Графика, или непредоставяне на друг вид съдействие, предвидено в
параграф (а) по-горе.
9. Уведомления и адреси.
(a) Всички уведомления, изискани или допустими по силата на настоящото Споразумение, са в писмена форма и се считат за надлежно връчени или подадени при предаване
на ръка, по пощата или по факс на подписалите настоящото Споразумение на упоменатите по-долу адреси или на други адреси,
които може да бъдат посочвани от всяка от
Страните от време на време. Уведомления,
изпратени с препоръчана поща, се считат за
доставени при получаване. Уведомления, подадени по факс, се потвърждават с писмо,
изпратено по пощата, като за дата на получаване се счита датата на първоначалното
изпращане.
(б) Следните адреси са посочени за целите
на настоящото Споразумение:
За Клиента:
А дминистрация на Министерския съвет
на Република България
С офия 1594
бул. Княз Александър Дондуков № 1
Република България
Телефон: (+359 2) 940 29 99
Факс: (+359 2) 980 20 71
За Банката:
IBRD
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
USA
Телефон: (202) 477-1234
Факс: (202) 477-6391
С копие до:
Международна банка за възстановяване и
развитие
Интерпред – СТЦ, бул. Драган Цанков № 36
София 1057
България
Телефон: (359 2) 969-72-29
Факс: (359 2) 971-20-45
В потвърждение на което Страните, действайки чрез своите упълномощени представители, подписаха настоящото Споразумение в
три (3) екземпляра, изготвени на английски
език, и три (3) екземпляра, изготвени на български език, всеки от свое име, в упоменатите по-долу ден и година. В случай че някоя
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от страните установи противоречие при тълкуването на Споразумението, за валидна се
счита версията на английски език.
За администрацията
на Министерския
съвет:
Малина Крумова,
упълномощен
представител

За Международната
банка за възстановяване
и развитие:
Антони Томпсън,
упълномощен
представител

Дата: 2.05.2017 г.

Дата: 2.05.2017 г.

ГРАФИК
Описание на Консултантските услуги
A. Консултантски услуги. Освен ако Клиентът и Банката не договорят друго, Консултантските услуги включват следните дейности и резултати:
1. Подготовка, базов анализ и изготвяне
на рамка
1.1. (a) Събиране, анализиране и обобщаване на информация относно настоящата законова и процесуална уредба на Клиента по
отношение на централната администрация с
акцент върху приоритетни области, като управление на човешките ресурси, управление
на собствеността, финансово-счетоводни дейности, в това число и разходи за персонал,
и разходи за разработването и поддръжката
на необходимите информационни системи.
Оценка на настоящите практики чрез анализ на подробни доклади за наличните хардуерни и софтуерни лицензи, информационни
системи, свързаност, брой на ИКТ персонала
в ресорните министерства и съответни ИКТ
политики и процедури.
(б) Преглед на съответните най-добри
международни практики и съществуващи
модели на звена за споделени услуги, поспециално, но не само в пет (5) други страни – членки на ЕС. Организиране на 2 практически семинара с участието на експерти
от страни – членки на ЕС, и други имащи
отношение институции.
1.2. (a) Извършване на изчерпателен анализ, описващ въвеждането на принципа на
споделените услуги в работата на централната администрация; предлагане на подходящ
за Клиента организационен модел, който да
включва предимствата и недостатъците на
възможните модели на интеграция; определяне на приоритетни области и изготвяне на
пътна карта. Изготвяне на подробна пътна
карта, която да предлага варианти според
одобрения модел за преход към споделени
ИКТ услуги и/или аутсорсинг на неосновни ИКТ функции и препоръки за оптимална
ефективност.
(б) Провеждане на семинар с участието
на основните заинтересовани страни и международни експерти за разглеждане на пред-
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лаганите модели, описани в 1.2(а), който да
спомогне за формулирането на окончателните препоръки по тази дейност.
1.3. Предоставяне на препоръки за законодателни изменения, необходими за осъществяването на препоръчваните реформи, описани в 1.2, включващи доказателствена част
и оценка на въздействието.
2. Пилотиране на предоставянето на споделени услуги в централните администрации
2.1. Предоставяне на съдействие при избора на две пилотни администрации и/или административни дейности, където да се приложат споделени услуги.
2.2. Предоставяне на подкрепа за създаване на звена за споделени услуги, в това число
изготвяне на предложения, които представят
графично чрез диаграми и схеми предлаганото преструктуриране на работните процеси за избраните споделени услуги, преглед и
предоставяне на препоръки относно: (а) изменения в съответните законови и подзаконови
актове за всяка пилотна администрация; и
(б) най-подходящата система или необходимите актуализации на системите (с оглед на
новите работни процеси и функционалности),
които да се използват от звената за споделени услуги. Надграждане в ограничен мащаб на Единната информационна система за
управление на човешките ресурси в държавната администрация („ъпгрейди на ИТ системата“).
2.3. Изготвяне на специализирана програма за обучение на избрани служители от
всяка пилотна администрация и провеждане
на най-малко 2 обучения за придобиване на
практически знания и умения за управление
на процесите в новата организационна и регулаторна среда.
3. Разработване на рамка за управление
на споделените услуги
3.1. Разработване на стандарти за сравнителен анализ, които да послужат като еталон
за оценка на ефективността на пилотните
звена за споделени услуги спрямо тази на останалата администрация.
3.2. Изготвяне на функционални модели
с ясно определени цели и правно регулирани роли и отговорности на доставчиците на
споделени услуги по отношение на всички
обслужвани от тях администрации.
3.3. Изготвяне на унифицирано/стандартно споразумение относно нивото на обслужване между доставчика/ците на споделени услуги и съответната/ите обслужвана/и
администрация/и.
4. Разработване на методологическа рамка за наблюдение и оценка
4.1. Определяне на набор от: (а) ключови
показатели за ефективност с цел наблюдение
на изпълнението на целите на звената за спо-
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делени услуги, (б) методология за измерване
на базова стойност и периодично отчитане, и
(в) механизъм за обратна връзка, с цел да се
гарантира постоянното подобрение на функционалния модел.
4.2. Изготвяне на: (а) цялостна последваща оценка на функционалния модел на
споделени услуги чрез събиране на данни
от пилотните администрации, в това число
чрез въпросници, интервюта, консултации с
ключови заинтересовани страни, документален анализ, фокус групи и други подходящи
средства, и (б) пътна карта за въвеждане и
осъществяване на модел на споделени услуги, която да включва наученото от практиката на пилотните администрации, изводи и
препоръки.
5. Разработване на методологическа рамка за управление на промяната
5.1. Изготвяне на самостоятелен анализ на
политико-икономическите аспекти на въвеждането на споделени услуги, който да включва inter alia: (а) идентифициране на целевите
бенефициенти и лицата/групите, които може
евентуално да се окажат в неизгодно положение, както и на мерки за намаляване на въздействието, и (б) препоръки относно начини
за изграждане на коалиции между заинтересованите страни и преодоляване на съпротивата спрямо реформите.
5.2. Подпомагане на Клиента при: (а) установяване на цялостен процес за управление
на промяната, интегриран ефективно в посочените по-горе дейности; и (б) провеждане
на програма за обучение на избрани служители за използване на техники за управление
на промяната.
5.3. Разработване на всеобхватна комуникационна програма, ръководена и провеждана от агентите на промяната, с цел разясняване на предимствата на споделените услуги
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и предоставяне на платформа за двупосочен
диалог между заинтересованите страни чрез
различни средства, в това число фокус групи,
публични срещи, електронни медии, бюлетини и предоставяне на актуална информация
в хода на целия проект.
6. Оценка на управлението на собствеността
6.1. (a) Изготвяне на самостоятелен общ
преглед на не по-малко от 100 обекта с представителни и социални функции, собственост
на държавната администрация в Република
България, и на задълбочен преглед на почивни бази и обучителни центрове, собственост
на държавната администрация в Република
България; и
(б) Предоставяне на препоръки за подобряване на управлението на собствеността
чрез използване на информация, включително събрана посредством структурирани въпросници и фокус групи, относно управлението на бюджета, пълноценното използване
на тези обекти и съвременните тенденции в
управлението.
Налице е изрично споразумение и разбиране, че Банката поема финансирането на
пътните разходи на чуждите експерти, които
ще вземат участие в двата практически семинара, организирани в България. Налице е и
изрично съгласие, че Банката няма да поеме
поддръжката на ъпгрейдите на ИТ системата
след доставката є съгласно графика, посочен
в Раздел Б по-долу.
Всяка промяна в горепосочения обхват на
работа се представя в писмена форма, подписана от Клиента и Банката, като се описват
допълнителните/съкратените дейности.
Б. График. Освен ако Клиентът и Банката не са се договорили за друго, Банката е
длъжна да положи усилия за изпълнение на
Консултантските услуги в съответствие със
следния предварителен график:

Очакван срок за
Стойност
реализация
в лв.
До 1 месец след влизане
1. Встъпителен доклад относно концепцията за структуриране и в сила на настоящото
239,000
провеждане на дейностите.
Споразумение
Резултат

8 месеца след датата на
2. Доклад за подготовката, базовата стойност, изготвяне на анализ влизане в сила на наи рамка заедно с резултатите по Дейност 1.
стоящото Споразумение
3. Критерии за подбор на пилотните администрации, предложения 18 месеца след датата на
за преструктуриране на работните процеси на високо равнище в влизане в сила на надвете пилотни администрации и ограничено надграждане на ИТ стоящото Споразумение
системите заедно с резултатите по Дейност 2.
4. Сравнителни индикатори за звената за споделени услуги, пред- 18 месеца след датата на
ложения за функционални модели, стандартни споразумения за влизане в сила на настоящото Споразумение
ниво на обслужване заедно с резултатите по Дейност 3.
5. Механизъм за наблюдение на представянето на звената за 23 месеца след датата
споделени услуги, доклад от цялостната последваща оценка на на влизане в сила на наорганизационния модел на споделени услуги заедно с резултатите стоящото Споразумение
по Дейност 4.

545,278

582,079

296,231

408,963
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Очакван срок за
реализация

Резултат

Стойност
в лв.

23 месеца след датата
6. Програма за управление на промяната и цялостна комуни- на влизане в сила на
кационна програма заедно с резултатите по Дейност 5.
настоящо то Споразумение

200,498

7. Самостоятелен доклад относно обектите с представителни и
социални функции, включително обучителни центрове и почивни
бази, собственост на държавната администрация в Република
България, и пътна карта за подобряване на управлението на
собствеността заедно с резултатите по Дейност 6.

117,951

В. Служители на Банката. Банката отговаря за определянето на подходящ състав
на екипите, необходими за предоставяне на
Консултантските услуги. По-долу е предложен примерен списък на категориите служители на Банката, които вероятно ще участват
в предоставянето на Консултантските услуги:
(а) Ръководител на работната група, Водещ специалист по въпросите на публичния
сектор
(б) Старши специалист по въпросите на
публичния сектор (ЧР)
(в) Старши специалист по въпросите на
публичния сектор (ФМ)
(г) Старши икономист
(д) Старши специалист по въпросите на
публичния сектор
(е) Старши специалист по въпросите на
публичния сектор
(ж) Старши специалист по туризма и базите за отдих
(з) Консултант по ИКТ услуги
(и) Специалист по въпросите на публичния сектор
(й) Специалист по въпросите на публичния сектор (планиране и наблюдение)
(к) Специалист по комуникации
(л) Специалист по управление на промяната
(м) Международни ИКТ експерти
(н) Специалист по местна публична администрация
(о) Местен юрисконсулт
(п) Асистент екип и логистика
(р) Картографиране на работните процеси 1
(с) Картографиране на работните процеси 2
(т) Експерт на местно ниво 1
(у) Експерт на местно ниво 2
(ф) Експерт на местно ниво 3.
Г. Партньорство и обезпечаване. Клиентът
се задължава да предостави следното обезпечаване в подкрепа на Консултантските услуги:
(a) Клиентът се задължава своевременно
да получи и предостави на Банката цялата
информация, необходима за осъществяване

8 месеца след датата
на влизане в сила на
настоящо то Споразумение

на дейностите, описани в Раздел А на настоящия График.
(б) Клиентът се задължава да предостави на служителите на Банката необходимата
административна и организационна подкрепа за Консултантските услуги. Клиентът се
задължава да предостави или поеме всички
разходи по логистиката и разходите по организирането и провеждането на семинари (покани, обезпечаване) с участието на местни
заинтересовани страни в България.
(в) Клиентът осъществява координация
със съответните заинтересовани страни, в
това число ресорните министерства, с цел:
(1) предоставяне на информация на Банката,
необходима є за осъществяване на Консултантските услуги, и (2) улесняване на участието им в срещи, семинари и други дейности,
необходими за развиване на Консултантските
услуги.
Д. Отчетност.
Банката се задължава да съхранява надлежно документацията по предоставяните
Консултантски услуги в съответствие с обичайните си деловодни практики и да представя на Клиента такава информация за предоставяните Консултантски услуги, каквато
Клиентът може основателно да поиска. Поради това Банката е длъжна да съхранява
съответната документация за период от седем години след края на финансовата година
на Банката, към която се отнася документът.
Е. Присъствие на ЕС.
Клиентът се задължава да уведомява
Банката за всички съпътстващи мерки за
информиране и публичност, които Банката
следва да осъществи във връзка с настоящото Споразумение, включително позоваването на съответния/те фонд/ове, със средства
от който/които се подпомагат дейностите по
настоящото Споразумение (например програми за финансиране на Европейския съюз),
и използването на визуалните символи на
българското правителство и на Европейския
съюз, които следва да бъдат оповестени от
Банката в окончателните резултати, описани
в Раздел Б от настоящия График.
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Приложение 1
Този образец е изготвен от Клиента с цел
улесняване на прилагането на член 4(б) от
настоящото Споразумение. Страните могат
периодично да се договарят за промяна на
образеца чрез размяна на писма.
[Фирмена бланка на Световната банка]
[Дата]
[Клиент ……………..........…..]
Представляван от ……….
БУЛСТАТ …….................…..
Номер по ДДС ...................
Адрес ...................……………..
Фактура № – ………………
Да бъде изплатена на МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ …….., сумата от
.............. лв. (….. лв.), представляваща заплащане
за Резултат ….................. по Споразумението
за предоставяне на консултантски услуги за
.............., сключено съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ номер
.................... на Оперативна програма „..............“.
Плащането следва да бъде извършено чрез
банков превод до:
Титуляр на сметката:
IBAN:
Име на банката:
SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: (за вътрешна
референция на Банката)
Молим да бъдат заплатени всички допълнителни банкови такси, така че МБВР да получи
пълната сума по фактурата.
В допълнение молим да бъде изпратено по
електронен път копие от платежното нареждане на вниманието на …........................................
................ (име и ел. поща на служител на Банката).
Подпис
….............................……………..
Постоянен представител
АНЕКС
Общи условия
1. Стандарт за изпълнение; неексклузивност. Банката се задължава да извършва
Консултантските услуги със същата грижа
и внимание, които влага в останалите си
аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката като консултант на
Клиента по настоящото Споразумение е неизключително и не ограничава правото на
Клиента да ангажира други консултанти по
същите или свързани въпроси.
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2. Служители на Банката. Банката определя по свое усмотрение състава на служителите (включително и служители, заемащи консултантски позиции) („Служители на
Банката“), натоварени с предоставянето на
Консултантските услуги. Графикът към настоящото Споразумение съдържа примерен
списък на Служителите на Банката, които е
вероятно да бъдат включени в предоставянето на Консултантските услуги. Банката обаче
си запазва правото по всяко време да определи друго лице или лица, в допълнение или в
замяна на всяко от лицата, включени в този
списък, според това, което Банката счита за
необходимо или подходящо с оглед изпълнението на задълженията си по настоящото
Споразумение. Клиентът може, при наличие
на основателна причина за неудовлетвореност от работата на някой от Служителите
на Банката, да поиска от Банката да замени
съответното/ите лице/лица. С цел избягване
на недоразумения се приема, че настоящото
Споразумение не създава трудовоправни или
други договорни отношения между Клиента
и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. Клиентът се задължава да извършва дейностите и да осигурява
обезпечаването и изпълнява другите договорености, посочени в Графика към настоящото Споразумение.
4. Оперативни политики на Банката. Банката предоставя препоръките си по начин,
съвместим със съответните є политики за
екологични и социални гаранции.
5. Поверителност. Страните се договарят,
че информация за настоящото Споразумение и посочените в Графика към настоящото
Споразумение резултати може да се оповестяват публично само след предоставяне на
писмено съгласие за това от Клиента. За тази
цел по отношение на крайните резултати в
писмена форма и съответната информация,
предоставяна от Страните в подкрепа на
Консултантските услуги, всяка от Страните
си запазва правото да определи въпросната информация като поверителна. Страните
имат право да оповестяват публично подобна
информация само след предварително съгласие на другата страна.
6. Интелектуална собственост. Правата
на интелектуална собственост на Страните
по отношение на всички вече съществуващи
данни или документи, използвани от Банката
във връзка с предоставяните Консултантски
услуги, остават за съответната страна. Правата на интелектуална собственост по отношение на нови материали, изготвени от Банката във връзка с Консултантските услуги,
принадлежат на Клиента, при условие обаче,
че Банката държи световното, неизключително, вечно (за срока на авторските права), из-
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цяло подпрехвърляемо и безвъзмездно право
да ползва, копира, показва, разпространява,
публикува всички или част от тези материали и да създава производни на тях произведения, както и да използва съдържащата се
в тях информация в свои изследвания, документи, публикации, интернет страници и
други медии без съгласието на Клиента, при
спазване на ограниченията за разкриване на
поверителна информация и на правата на
трети страни, както е посочено в параграф 5
Поверителност от настоящия Анекс. Страните носят поотделно отговорност за спазването на реда и условията, касаещи правата на
трети страни, или приложенията, включени
или необходими с оглед ползването на новите материали за собствените цели на всяка
от тях, в това число тяхната поддръжка и
актуализация.
7. Представяне на възгледите и използване на името, марката и логото на другата
страна:
(a) Страните се договарят, че няма да
представят или да разрешават представянето
на гледищата на другата страна без предварителното писмено съгласие на другата страна.
(б) Страните се договарят също, че няма
да използват или да разрешават използването
на името, марките или отличителните знаци
на другата страна в реклами, промоционални издания или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна,
както и в случай, че такова съгласие бъде
дадено, използването на името, марките или
отличителните знаци ще става в строго съответствие с предоставеното разрешение и
с включване на обичайното освобождаване
от отговорност на другата страна, като тези
клаузи за отказ от отговорност следва да се
предоставят незабавно на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и клаузи за отказ от отговорност в новите материали, изготвени във връзка с Консултантските услуги, като тези откази от отговорност
следва да се предоставят незабавно на другата страна.
8. Отказ от отговорност, отговорност и
обезщетяване:
(a) Въпреки че Банката се задължава да
влага надлежни усилия при предоставянето
на Консултантските услуги, Банката не дава
никакви изрични гаранции или гаранции
по подразбиране относно степента на успех,
който може да бъде постигнат с прилагането
на която и да е препоръка, съдържаща се в
който и да е работен продукт, изготвен от
или с помощта на Банката или на Служителите на Банката.
(б) Без ограничение на привилегиите и
имунитетите на Банката, произтичащи от
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Учредителния є договор и от другите приложими правни норми, Банката не носи отговорност пред Клиента или пред друга трета страна за каквито и да е загуби, разходи,
щети или пасиви, които Клиентът може да
понесе в резултат на Консултантските услуги, освен тези, произтичащи от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение
на Банката или на Служителите на Банката.
Независимо от всичко записано в настоящото Споразумение отговорността на Банката,
ако има такава, към Клиента по настоящото
Споразумение не обхваща никакви косвени,
наказателни или последващи обезщетения за
вреди, загуба на печалба или загуба на възможност, нито може да надвишава размера
на професионалните хонорари, получени от
Банката по настоящото Споразумение.
(в) Страните признават и приемат, че
целта на настоящото Споразумение не е да
създава партньорство, съвместно предприятие или подобен тип взаимоотношение, при
което страните биха могли да бъдат съвместно отговорни пред трети страни или за каквито и да е други цели. Никаква част от
настоящото Споразумение не представлява
ангажимент от страна на Банката да предоставя финансиране на Клиента по отношение
на дейностите, които ще се извършват във
връзка с Консултантските услуги или по друг
начин.
(г) Клиентът е длъжен: (1) да обезщети и
предпази Банката и Служителите є от евентуални загуби, разходи, щети или отговорност, на които Банката или Служители на
Банката може да станат обект, включително,
но без ограничение, в резултат на иск, процес или дело, заведено срещу някой от тях от
трета страна (свързана или не с Клиента) на
каквото и да било основание, във връзка с
изпълнението и/или резултатите от Консултантските услуги, предоставяни от Банката
по настоящото Споразумение, или с осланянето на някое лице на направеното или ненаправеното от Банката, и (2) да възстанови
на Банката евентуални разходи, включително съдебни разноски, уместно направени от
Банката във връзка с тях, с изключение на
такива, произтичащи от груба небрежност
или умишлено неправомерно поведение на
Банката или Служители на Банката.
9. Приложимо право. По отношение на
настоящото Споразумение се прилагат законите на Англия и то се тълкува съгласно
същите.
10. Уреждане на спорове:
(a) Страните по Споразумението ще се
стремят добросъвестно да разрешават всички различия и спорове по или във връзка с
настоящото Споразумение по взаимно съгласие. Всеки спор, възникнал от или във връзка
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с настоящото Споразумение, който не е уреден чрез споразумение между Страните, ще
бъде окончателно разрешаван чрез арбитраж
в съответствие с Арбитражните правила на
UNCITRAL в сила към датата на настоящото
Споразумение. В случай на конфликт между Арбитражните правила на UNCITRAL и
условията на настоящото Споразумение условията на настоящото Споразумение имат
предимство.
Арбитражният съд се състои от 3 (трима)
арбитри, като всяка страна назначава един
арбитър. Двамата назначени от страните арбитри избират третия арбитър, който ще има
ролята на председателстващ арбитър на арбитражния съд. Мястото на арбитража ще
бъде Лондон, а езикът, на който ще се води
арбитражното производство, е английски.
(б) Нито Клиентът, нито Банката имат
право в производство по точка (а) от настоящия Раздел да излизат с твърдения, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Споразумението за предоставяне на Консултантски услуги е невалидна или
неприложима заради някоя от разпоредбите
на Учредителния договор на Банката.
11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. Клиентът признава и ще предприеме
всички разумни стъпки да приведе в сила
статута, привилегиите и имунитетите на
Банката и нейните Служители, посочени в
Учредителния договор на Банката и другите
приложими правни норми. Страните приемат и се съгласяват, че нито някоя разпоредба
на настоящото Споразумение, нито отнасянето на спор до арбитражен съд от страна на
Банката по никакъв начин не представлява и
не предполага освобождаване, отказ, прекратяване или промяна от страна на Банката на
която и да е привилегия, имунитет или изключение за Банката, предоставени от Учредителния договор на Банката и от другите
приложими правни норми. Тук се включва,
наред с другото, освобождаването на Банката, нейните активи, приходи и нейните операции и сделки от всички данъци и мита.
12. Изменения. Всяко изменение или отказ, както и всяко съгласие, дадено по която
и да е разпоредба от настоящото Споразумение, следва да бъде в писмена форма и когато
се касае за изменение, да бъде подписано от
Страните. Измененията влизат в сила от деня
и годината, когато Банката получи правно
становище от упълномощено длъжностно
лице на Клиента, че са изпълнени всички национални законови изисквания и процедури
за влизане в сила на Изменението на Споразумението.
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13. Запазване на права. Никоя обичайна
практика, както и никакво неизпълнение
или забавяне от страна на някоя от Страните
при упражняване на правомощия, средства
за защита, право на преценка, авторитет или
друго право по силата на настоящото Споразумение, не трябва да нарушава или да се
тълкува като отказ или като мълчаливо съгласие по отношение на това или друго правомощие, средство за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата
на настоящото Споразумение или по някакъв начин да възпрепятства неговото допълнително или бъдещо упражняване.
14. Правоприемници и прехвърлители. Забрана за прехвърляне без съгласие. Настоящото Споразумение обвързва и е в полза на съответните правоприемници и прехвърлители
на Страните, при условие че никоя от тях
няма право да възлага настоящото Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.
15. Цялостно споразумение и екземпляри:
(a) Настоящото Споразумение заедно с
Графика и Анекса, представлява цялото Споразумение между Страните по него и заменя
всички предишни споразумения, договорености и уговорки, както устни, така и писмени, между страните по отношение на предмета на Споразумението.
(б) Настоящото Споразумение може да
бъде изготвено в няколко екземпляра, всеки
от които е оригинал, но всички те в съвкупност представляват едно и също споразумение.
16. Прекратяване. Независимо от прекратяването или изтичането на настоящото
Споразумение разпоредбите на настоящото
Споразумение, отнасящи се до: (1) задължението за поверителност съгласно раздел 5 от
настоящия Анекс, (2) задълженията, разписани в раздел 6 Интелектуална собственост
и раздел 11 Привилегии и имунитети на настоящия Анекс, и (3) задължението на Клиента да заплати възнаграждение на Банката
за предоставените Консултантски услуги, извършени преди датата на прекратяване или
изтичане на срока на Споразумението, както
и възстановяване на всякакви разумни разходи, свързани с прекратяването на Споразумението от страна на Клиента, продължават
да са в пълна сила, освен в случаите, в които
се констатира груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката,
с решение на арбитражен съд, постановено
в резултат от процедура за разрешаване на
спорове, както е посочено в член 10 от настоящия Анекс.
7159
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИК

за изменение на Устройствения правилник на
дирекция на природен парк „Сините камъни“
(обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от
2013 г. и бр. 77 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите
или с висше образование по специалност
„Екология и опазване на околната среда“
с образователно-к валификационна степен
„магистър“, с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след
завършване на висшето образование.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Григор Гогов
7086

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
(обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 52
от 2013 г., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение
№ 12975 на ВАС – бр. 29 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 12 се създава т. 16:
„16. определя списък на длъжностите в
администрацията на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, за които
се изисква достъп до класифицирана информация, както и съответните нива на достъп
за съответната длъжност, съгласно Закона за
защита на класифицираната информация.“
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§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 32 думата „методическо“ се заличава.
2. В т. 35 думата „методически“ се заличава.
§ 3. В ч л. 26 д у м и т е „Мет одолог и чно
осигуряване на дейността и международно
сътрудничество“ се заменят с „Международна
дейност, координация и контрол“.
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество“ се заменят с „Международна
дейност, координация и контрол“.
2. В ал. 2:
а) точки 5 – 13 се отменят;
б) в т. 24 думите „осъществява протоколната дейност на комисията и нейната
администрация в страната и в чужбина и“
се заличават;
в) в т. 25 думата „протоколна“ се заличава, а след думата „кореспонденция“ се
поставя запетая и се добавя „във връзка с
правомощията на дирекцията“.
§ 5. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 14 се отменя.
2. В т. 15 след думите „Окръжен съд – Стара Загора“ се поставя запетая и се добавя „Ок ръжен съд – Хасково, и Ок ръжен
съд – Кърджали“.
3. В т. 17 след думата „Окръжен съд – Благоевград“ се поставя запетая и се добавя „и
Окръжен съд – Кюстендил;“.
4. Точка 18 се отменя.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 6. Правилник ът за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество и на нейната администрация е приет с решение на
комисията от 20.09.2017 г., взето с протокол
№ 770, и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Пламен Георгиев
7104

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г. и
бр. 24 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „който има за цел да обозначи
вида на здравното заведение и не представлява реклама“.
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§ 2. В раздел I се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. Дейността на аптеките се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5,
т. 3 от Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите (ЗСОМФ).“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За получаване на разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти заявителите подават в Изпълнителната
агенция по лекарствата (ИАЛ) заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата по
предложение на експертния съвет по чл. 17б
ЗЛПХМ.
(2) За получаване на разрешение за разкриване на аптека за задоволяване на собствените нужди ръководителите на лечебни
заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ подават
в ИАЛ заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по лекарствата по предложение на
експертния съвет по чл. 17б ЗЛПХМ.“
§ 4. В чл. 30, ал. 1 думите „персонала на“
се заменят с „фармацевтите в“.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) точка 3 се изменя така:
„3. копия от документите за правоспособност и от трудовите договори с работещите в
аптеката лица, както и съответните уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда;“
б) точка 6 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Членството на магистър-фармацевтите
от персонала на аптеката в Българския фармацевтичен съюз се удостоверява при проверка
чрез представяне на професионална карта на
магистър-фармацевта, издадена от Българския
фармацевтичен съюз, и/или чрез справка в
националния електронен регистър по чл. 5,
т. 4 от Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите.“
§ 6. Член 32а се отменя.
§ 7. Членове 37б и 37в се отменят.
§ 8. В чл. 49 след думата „хартиен“ се
добавя „или електронен“.
§ 9. Приложение № 7 към чл. 11 се отменя.
§ 10. Приложение № 15 към чл. 37б, ал. 3
се отменя.
Преходна разпоредба
§ 11. До утвърждаване от Изпълнителната
агенция по лекарствата на образци на заявления по § 3 заявителите подават заявления
по досегашния образец.
Министър:
Николай Петров
6987
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение на Наредба № H-1 от 2007 г.
за информационния регистър на културните
организации (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; попр.,
бр. 28 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 5 и 100 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 думите „14-дневен“ се
заменят с „3-дневен“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „14-дневен“ се
заменят със „7-дневен“.
§ 3. В чл. 7, ал. 6, изречение трето думите
„14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
7173

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване
на деца и ученици в училищата по култура
(ДВ, бр. 67 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 и 3 думите „училищата
по изкуствата“ се заменят с „училищата по
културата“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „два дни“ се заменят с
„два работни дни“.
2. В ал. 2 думите „два работни дни“ се заменят с „три работни дни“.
§ 3. В чл. 8, ал. 4 след думите „приключване на изпитите“ се добавя „и не по-късно
от 10 септември за проведените допълнителни
изпити по ал. 3“.
§ 4. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 4:
„4. копие на удостоверение за завършена
подготвителна група.“
§ 5. В чл. 21, ал. 3 в края на изречението се
поставя запетая и се добавя текстът „за което
подават необходимите документи по чл. 22,
ал. 1 – 4“.
§ 6. В чл. 22, ал. 1, т. 1 след думите „приложение № 2“ се добавя „по чл. 6, ал. 4, т. 1“.
§ 7. В чл. 24, ал. 2 в края на изречението се
поставя запетая и се добавя текстът „за което
подават необходимите документи по чл. 25,
ал. 1 – 5“.
§ 8. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4, т. 1
До
Директора на ...........
...................................
София

Вх. № …………………………….
..................................... г.

З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване в училище по култура
от ..............................................................................
(трите имена на майката/настойника или
попечителя)

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

и от ......................................................................... ,
(трите имена на бащата/настойника или
попечителя)
гр./с. ……………………………………………... п.к. ................ ,
адрес: област ......................................................... ,
община ................................................................... ,
ж.к./кв. .................................................................... ,
ул. .................................................................. № ….,
бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ……, тел. ................... ,
електронен адрес ....................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Синът (дъщеря) ни ...........................................
.................................................................................. ,
роден (а) на .................................. , ЕГН …………….,
желае да кандидатства за приемане/преместване
в ........................... група или в ..................... клас.
Прилагам следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. .............................................................................. ;
5. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на родители: .................
(настойник/попечител) ..................
Дата ......... 20... г.“

§ 9. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 4, т. 1
До
Директора на ...........
...................................
София

Вх. № …………………………….
..................................... г.

З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване в училище по култура
от ............................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
адрес: област ......................................................... ,
община ................................................................... ,
ж.к./кв. .................................................................... ,
ул. .................................................................. № ….,
бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ……, тел. ................... ,
електронен адрес ....................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля да бъда допуснат да участвам в класирането за приемане в ……… клас след полагане
на приемни и/или приравнителни изпити за
профилите:
.................................................................................. ;
...................................................................................
Прилагам следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. .............................................................................. ;
5. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на кандидата: ................
Подпис на родители: .................
(настойник/попечител) ..................
Дата ......... 20... г.“
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Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
6980

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
(ДВ, бр. 67 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 и 2 след думата „изпит“
се добавя „/изпити“.
§ 2. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Родителите (настойниците/попечителите) на деца и ученици за постъпване в подготвителна група, в начален или прогимназиален
етап на образование подават до директора на
съответното училище заявление за допускане до
приемни изпити за специализирана подготовка
за кандидати до VІІ клас по образец съгласно
приложение № 1 или заявление за допускане до
приемни изпити за специализирана подготовка
за кандидати след VII клас по образец съгласно приложение № 2, като прилагат следните
документи:
1. копие на акт за раждане;
2. за постъпване в I клас – копие на удостоверение за завършена подготвителна група;
3. за постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на основно
образование;
4. за постъпване в VIII клас – копие на свидетелство за завършено основно образование;
5. за преместване в училище по изкуствата
по чл. 6 и 7 от наредбата – копие на документ
за последния завършен клас;
6. копие на медицинско свидетелство със
заключение, че обучението по специалностите
и професиите, за които кандидатства ученикът,
не е противопоказно на здравословното му
състояние, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика, което включва допълнителна
информация:
а) за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по специалност изобразително изкуство
и по професиите художник – изящни изкуства,
художник – приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор,
компютърен график и графичен дизайнер;
б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните
крайници и стъпалата, които да не позволяват
обучение по танцово изкуство – за кандидати,
постъпващи по професиите балетист и танцьор;
в) от фониатър или специалист „Уши, нос,
гърло“(УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по
специалности от професия музикант-вокалист;
г) за липса или наличие на увреждания на
дихателните пътища, белите дробове и сърцето,
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които да не позволяват обучение по духови
инструменти – за кандидати по професия
музикант-инструменталист със специалности
духови инструменти;
7. копие на застрахователна полица „Злополука“ за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство, за дните на изпита.“
§ 3. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Класирането на кандидатите, посочили
повече от едно желание за избор на специалност от един и същ вид изкуство, се извършва
в низходящ ред на оценките, получени на изпита/изпитите по реда на заявените желания
на кандидата.“
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „два работни дни“
се заменят с „три работни дни“, а думите „списъка на приетите“ се заменят със „списъка на
класираните и приетите“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оригиналите на документите“ се заменят с „като представят оригинали
и копия на документите“.
2. В ал. 4 след думите „приключване на
изпитите“ се добавя „и не по-късно от 10 септември за проведените допълнителни изпити
по ал. 3“.
3. В ал. 5 накрая се добавя „и при осигурено
финансиране за обезпечаване на учебния процес
извън определените стандарти“.
§ 6. В чл. 17 думите „дървени духови инструменти/“ се заличават.
§ 7. В чл. 18, т. 1 думата „дървени“ се заличава.
§ 8. В чл. 21, т. 2, буква „б“ текстът „като
по желание кандидатите за духови инструменти могат да положат и изпит по съответния
музикален инструмент – обой, кларнет, фагот,
тромпет, валдхорна, цугтромбон“ се заличава.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 текстът „кандидатите за духови
инструменти – обой, кларнет, фагот, тромпет,
валдхорна, цугтромбон, които са положили
изпит по солфеж и по избраната от тях специалност, се класират въз основа на оценката по
специалността“ се заличава.
2. В т. 3 след думите „музикант-инструменталист“ се добавя „музикант-вокалист,“.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1
До
ДИРЕКТОРА НА
...................................

Вх. № …………………………….
..................................... г.

З А Я В Л Е Н И Е
за допускане до приемни изпити за специализирана подготовка до VII клас
за учебната ..……/……. г.
от ..............................................................................
(трите имена на майката)
и от ......................................................................... ,
(трите имена на бащата)
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адрес: област ......................................................... ,
община ................................................................... ,
гр./с. ................................................... , п.к. ...........,
ж.к./кв. .................................................................... ,
ул. .............................................................. № ………,
бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ……, тел. ................... ,
електронен адрес: ..................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля синът/дъщеря ни ...................................
.................................................................................. ,
роден(а) на .............................. , ЕГН .....................,
да бъде допуснат(а) до приемни изпити за постъпване в подготвителна група/в …… клас за вид
специализирана подготовка по съответния вид
изкуство и специалностите, подредени по реда
на желанията, както следва:
I. Музикално изкуство: ..........................................
...................................................................................
II. Танцово изкуство: .............................................
...................................................................................
III. Изобразително изкуство ................................
Прилагаме следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на родители: .................
........................................................
(настойник/попечител) ..................
Дата ......... 20... г.“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
До
ДИРЕКТОРА НА
...................................

Вх. № …………………………….
.................................... г.

З А Я В Л Е Н И Е
за допускане до приемни изпити след VII клас
за учебната ………./……… г.
от ........................................................................ ,
(трите имена на кандидата)
ЕГН ............... , адрес: област ................................,
община .............................. , гр./с.. ........................,
п.к. ........, ж.к./кв. ………………..……., ул. ..................
.................................................................... № ………,
бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ……, тел. ................... ,
електронен адрес: ..................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля да бъда допуснат до приемни изпити
за постъпване в ................. клас за придобиване
на специализирана професионална подготовка
по професии и специалности, подредени по реда
на желанията ми, както следва:
Професия ................................................................
Специалност/специалности:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
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Професия ................................................................
Специалност/специалности:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
Прилагаме следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на кандидата: ................
Подпис на родители: .................
(настойник/попечител) ..................
Дата ......... 20... г.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Навсякъде в наредбата думата „кларнет“ се заменя с „кларинет“.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
6981

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7
от 2010 г. за условията и реда за водене и
съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (ДВ, бр. 82 от 2010 г.)
Параграф единствен. В чл. 25, ал. 2 след
думата „съпрузите“ се поставя запетая и
думите „и удостоверение за сключен граждански брак“ се заменят с „като дирекция
„Социално подпомагане“ извършва проверка
по служебен път на семейното положение
на съпрузите“.
Министър:
Бисер Петков
7136
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-401
от 12 септември 2017 г.
На основа н ие § 16, а л. 13 о т За кона за
предучилищното и училищното образование,
чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета
и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от
Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частно профилирано средно училище „Свети
Наум“ – София, изменям Заповед № РД-14-45
от 11.05.1995 г.; изм. и доп. със Заповед № РД14-104 от 8.12.1998 г.; изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-211 от 13.11.2000 г., както следва:
В т. 3 и 4 думите „кв. Бояна, ул. Кумата 23“ се
заменят със „София, район „Витоша“, кв. Бояна,
ул. Брезите № 17“.
За министър:
Т. Михайлова
6946
ЗАПОВЕД № РД-09-5238
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 от Закона за предучилищното и училищното
образование и жалба № 22-9 от 29.08.2017 г. от
директора на Центъра за специална образователна
подкрепа „Проф. дпн Г. Ангушев“ – гр. София,
поради допусната очевидна фактическа грешка
поправям Заповед № РД-14-283 от 20.07.2017 г.
(ДВ, бр. 61 от 2017 г.), както следва: навсякъде
текстът „Проф. дпн Г. Ангушев“ се заменя със
„Проф. дпн Георги Ангушев“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дюлица, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6823
ЗАПОВЕД № РД-18-263
от 25 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дрянова глава, община Кирково, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6824
ЗАПОВЕД № РД-18-264
от 25 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Могиляне, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6825

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-265
от 25 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Добромирци, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6826

ЗАПОВЕД № РД-18-262
от 25 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-

ЗАПОВЕД № РД-18-266
от 25 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

Министър:
Кр. Вълчев
7165
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горски извор, община Кирково, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6827

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Гешаново, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6831

ЗАПОВЕД № РД-18-267
от 25 август 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
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.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6828

ЗАПОВЕД № РД-18-271
от 28 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Ведрина, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6832

ЗАПОВЕД № РД-18-268
от 28 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Китна, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6829
ЗАПОВЕД № РД-18-269
от 28 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Победа, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6830
ЗАПОВЕД № РД-18-270
от 28 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

ЗАПОВЕД № РД-18-272
от 28 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Божурово, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6833
ЗАПОВЕД № РД-18-273
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орлова могила, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6834
ЗАПОВЕД № РД-18-274
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Батово, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6835

одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Козлево, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6839

ЗАПОВЕД № РД-18-275
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Алцек, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6836

ЗАПОВЕД № РД-18-279
от 31 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Огняново, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6840

ЗАПОВЕД № РД-18-276
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6837
ЗАПОВЕД № РД-18-277
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кукуряк, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6838
ЗАПОВЕД № РД-18-278
от 29 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

ЗАПОВЕД № РД-18-280
от 31 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Котленци, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6841
ЗАПОВЕД № РД-18-281
от 31 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дончево, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6842
ЗАПОВЕД № РД-18-282
от 31 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
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и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Полковник Иваново, община
Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6843

ВЕСТНИК
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6908

ЗАПОВЕД № РД-18-283
от 31 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Подслон, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6844

ЗАПОВЕД № РД-18-287
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Соколник, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6909

ЗАПОВЕД № РД-18-284
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бдинци, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6906

ЗАПОВЕД № РД-18-288
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Прилеп, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6910

ЗАПОВЕД № РД-18-285
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Черна, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6907

ЗАПОВЕД № РД-18-289
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гривица, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6911

ЗАПОВЕД № РД-18-286
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

ЗАПОВЕД № РД-18-290
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6912

ВЕСТНИК
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ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ботево, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6916

ЗАПОВЕД № РД-18-291
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Инзово, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6913

ЗАПОВЕД № РД-18-295
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бук, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6917

ЗАПОВЕД № РД-18-292
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6914

ЗАПОВЕД № РД-18-296
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Девесилица, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6918

ЗАПОВЕД № РД-18-293
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Тошево, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6915

ЗАПОВЕД № РД-18-297
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Девесилово, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6919

ЗАПОВЕД № РД-18-294
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-

ЗАПОВЕД № РД-18-298
от 1 септември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 849
от 17.01.2013 г. на Върховния административен съд
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на Република България, постановено по адм. дело
№ 12884/2012 г., Решение № 2832 от 15.03.2016 г.
на Върховния административен съд на Репуб
л и ка, Бъ л гари я, пос та новено по а д м. дело
№ 8871/2015 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри по отношение на границата между поземлен имот с идентификатор
49206.2633.236 и поземлен имот с идентификатор
49206.2633.246, с. Мрамор, район „Връбница“,
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.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6920
ЗАПОВЕД № РД-18-299
от 1 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Златолист, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6921
ЗАПОВЕД № РД-18-300
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Писменово, община Приморско, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6922
ЗАПОВЕД № РД-18-301
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Ясна поляна, община Приморско,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6923

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-302
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Стоманци, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6924
ЗАПОВЕД № РД-18-303
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Благун, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6925
ЗАПОВЕД № РД-18-304
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Гълъбинци, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6926
ЗАПОВЕД № РД-18-305
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Драма, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6927
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ЗАПОВЕД № РД-18-306
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дряново, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6928

ЗАПОВЕД № РД-18-310
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6995

ЗАПОВЕД № РД-18-307
от 5 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каравелово, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6929

ЗАПОВЕД № РД-18-311
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Межда, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-308
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дрангово, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6993

ЗАПОВЕД № РД-18-312
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Меден кладенец, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-309
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калайджиево, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6994

За изпълнителен директор:
Р. Янков
6996

За изпълнителен директор:
Р. Янков
6997
ЗАПОВЕД № РД-18-313
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6998

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-314
от 8 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
6999
ЗАПОВЕД № РД-18-315
от 11 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Звънарка, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7000
ЗАПОВЕД № РД-18-316
от 11 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хисар, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7001
ЗАПОВЕД № РД-18-317
от 11 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7002

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-318
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крилатица, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7003
ЗАПОВЕД № РД-18-319
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чавка, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7004
ЗАПОВЕД № РД-18-320
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Медевци, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7005
ЗАПОВЕД № РД-18-321
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Чорбаджийско, община Кирково, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7006
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ЗАПОВЕД № РД-18-322
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Орлица, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7007

ЗАПОВЕД № РД-18-326
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Перуника, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7011

ЗАПОВЕД № РД-18-323
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Първица, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7008

ЗАПОВЕД № РД-18-327
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стара речка, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7012

ЗАПОВЕД № РД-18-324
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Полковник Желязово, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7009

ЗАПОВЕД № РД-18-328
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долно Козарево, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7013

ЗАПОВЕД № РД-18-325
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рогач, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7010

ЗАПОВЕД № РД-18-329
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Робово, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7014
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ЗАПОВЕД № РД-18-330
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кукорево, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7015
ЗАПОВЕД № РД-18-331
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Козарево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7016
ЗАПОВЕД № РД-18-332
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Златари, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7017
ЗАПОВЕД № РД-18-333
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Видинци, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7018
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ЗАПОВЕД № РД-18-334
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7019
ЗАПОВЕД № РД-18-335
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на с. Елешница,
община Разлог, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.07.2016 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7020

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1687
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4690 от 11.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1546 от 4.12.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол за забрана на „Българска фондова
борса – София“ – АД, София, за извършването
на разпоредителни сделки с дълготрайни активи
на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6777
РЕШЕНИЕ № 1688
от 12 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6 и чл. 4, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
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ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4693 от 12.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизация на имот – частна държавна собственост, с идентификатор 10135.1507.835, с площ
202 кв. м, намиращ се на ул. Граф Игнатиев № 29,
гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно
с построената в него сграда с идентификатор
10135.1507.835.3, със застроена площ 153 кв. м,
състояща се от два етажа, сутерен и таван.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6851
РЕШЕНИЕ № 1689
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6 и чл. 4, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4694 от 13.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизация на имот – частна държавна
собственост, с идентификатор 07079.618.12, с площ
9034 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6852
РЕШЕНИЕ № 1690
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6 и чл. 4, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4695 от 13.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ V, кв. 8,
с площ 4800 кв. м, намиращ се в Промишлена
зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6853
РЕШЕНИЕ № 1691
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
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и протоколно решение № 4696 от 13.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим
имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на
земеделието, храните и горите, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 40436.5396.531
с площ 7509 кв. м, намиращ се в с. Кубратово,
район „Нови Искър“, Столична община, област
София-град, ведно с построените в него 11 сгради
с идентификатори: 40436.5396.531.1, 40436.5396.531.2,
40436.5396.531.3, 40436.5396.531.4, 40436.5396.531.5,
40436.5396.531.6, 40436.5396.531.7, 40436.5396.531.8,
40436.5396.531.9, 40436.5396.531.10 и 40436.5396.531.11.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6854
РЕШЕНИЕ № 1692
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4697 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост
с предоставени права за управление на областния
управител на област Кърджали, представляващ ПИ
с идентификатор 40909.122.96, с площ 1249 кв. м,
намиращ се в Промишлена зона-изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6855
РЕШЕНИЕ № 1693
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4698
от 13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Кърджали,
представляващ ПИ № 019013, с площ 2193 кв. м,
ведно с построената в имота едноетажна сграда
със застроена площ 315 кв. м, намиращ се в
землището на с. Вранско, община Крумовград,
област Кърджали.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6856
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РЕШЕНИЕ № 1694
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол и протоколно решение № 4699 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна
продажба на поземлен имот и сграда „Склад за
вагонни мушами“, намиращи се в с. Разделна,
община Белослав, област Варна, обособена част
от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6857
РЕШЕНИЕ № 1695
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол и протоколно решение № 4700 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба на Кафе „Венеция“ (сграда с идентификатор
07079.618.1051.19), намиращо се на ул. Иван Вазов (гаров район), гр. Бургас, обособена част от
„БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6858
РЕШЕНИЕ № 1696
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол и протоколно решение № 4701 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна
продажба на сграда „Жп общежитие“, намираща се на ул. Кардам № 18, район „Централен“,
Пловдив, обособена част от „БДЖ – Товарни
превози“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6859
РЕШЕНИЕ № 1697
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол и протоколно решение № 4702 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
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за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба на сграда „Жп общежитие“, намираща
се на ул. Тулча № 1, гр. Русе, обособена част
от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6860
РЕШЕНИЕ № 1698
от 13 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол и протоколно решение № 4703 от
13.09.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба на масивна сграда (източна) – сервизна
работилница, намираща се в УПИ II – за жп
гара, кв. 206, гр. Нова Загора, обособена част
от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6861

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 473
от 2 октомври 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 471 по
протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет и чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника
за дейността на Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 3 880 388 броя
безналични акции, представляващи 67,646407 %
от капитала на „Общинска банка“ – АД, София.
2. Определя минимална конкурсна цена в
размер 45 650 000 лв. (четиридесет и пет милиона
шестотин и петдесет хиляди) за 3 880 388 (три
милиона осемстотин и осемдесет хиляди триста
осемдесет и осем) броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на „Общинска
банка“ – АД, София.
3. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
се закупува в сградата на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, София,
пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 23, в срок до
30-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Цената на
конкурсната документация е 5000 лв. без ДДС и
се заплаща, както следва:
3.1. В касата на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции или
3.2. Чрез банков превод по следната сметка на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции:
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„Общинска банка“ – АД, клон Врабча, ул.
Врабча № 6
IBAN BG 85 SOMB 9130 31 26474600,
BIC SOMBBGSF
3.3. Плащането се извършва преди получаване/
изпращане на конкурсната документация.
3.4. Разходите по заплащането на конкурсната
документация са за сметка на заинтересованите
лица, желаещи да закупят документация.
4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
5. В срок до 30-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията
по предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок три работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.
6. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване само на
заинтересованите лица, отговарящи на някое от
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 6.1 и 6.2, закупили конкурсна документация и подписали договор за неразгласяване
на информация.
6.1. Заинтересованото лице е стратегически
инвеститор – банкова или кредитна институция,
надлежно учредено и валидно съществуващо
юридическо лице съгласно законодателството на
държавата, чиято юрисдикция урежда неговия
правен статут, което кумулативно отговаря на
следните изисквания:
6.1.1. Лицензирано е за извършване на пълния
обем от банкова дейност, включен в разпоредбите
на чл. 2, ал. 1 и 2 ЗКИ, в държава, която е страна
по Споразумението за Европейско икономическо
пространство, и
6.1.2. Има рейтинг на банките, унифициран
по скалата на S&P, не по-нисък от BB-.
6.1.3. В случай че заинтересованото лице е
дъщерно дружество, съответствието с тези предварителни квалификационни изисквания може да
бъде доказвано с данни на членове от групата.
В този случай заинтересованото лице следва да
е включено в консолидирания финансов отчет
на дружеството-майка за всяка от последните
три финансови години, за които има изготвени
одитирани годишни финансови отчети. Заинтересованото лице следва да докаже крайния си
фактически и юридически собственик и структурата за контрол.
6.2. Заинтересованото лице е финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните
изисквания:
6.2.1. Да е надлежно учредено и валидно
съществу ващо юридическо лице в държава,
която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с предмет на
дейност създаване и учредяване на фондове и/
или привличане и/или набиране и управление
на финансови активи, придобиване и управление
на акционерни и/или дялови участия и
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6.2.2. Да има опит и репутация в управлението
на фондове, финансови активи и/или акционерни
или дялови участия в други дружества и
6.2.3. За да бъде разгледана и класирана оферта,
подадена от финансов инвеститор, който отговаря на критериите по т. 6.2.1 и 6.2.2, подадената
от такъв инвеститор оферта следва да съдържа
доказателства, от които безспорно да се установява, че към датата на подаване на офертата в
конкурса такъв финансов инвеститор има набран
или привлечен капитал не по-малко от 20 000 000
евро или равностойността им в левове.
6.2.4. В случай че заинтересованото лице е
дъщерно дружество, съответствието с предварителните квалификационни изисквания по т. 6.2.1
и по т. 6.2.2 и изискването по т. 6.2.3 може да
бъде доказвано с данни на членове от групата.
Заинтересованото лице следва да докаже крайния си фактически и юридически собственик и
структурата за контрол.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания и за изпълнение на изискването по т. 6.2.3, се съдържат в конкурсната
документация.
7. Не се допускат до участие в конкурса консорциуми, офшорни дружества, както и лица,
които имат просрочени публични задължения
към българската държава или български общини
и/или просрочени задължения към търговски
дружества, в които българската държава или
български общини притежават повече от 50 % от
капитала им, лица, които са в ликвидация, лица,
обявени в неплатежоспособност или несъстоятелност или които са в производство за обявяване в
неплатежоспобност или в несъстоятелност, както
и лица, осъдени за банкрут. Не се допускат до
участие в конкурса и лица, които са контролирани
от лице по предходното изречение.
8. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят
на някое от предварителните квалификационни
изисквания по т. 6.1 или 6.2 и са закупили информационен меморандум на дружеството.
9. Цената на информационния меморандум
на дружеството е 20 000 лв., която се заплаща
при условията и в сроковете, посочени в конкурсната документация. Разходите по заплащане
на информационния меморандум са за сметка
на заинтересованите лица, закупили конкурсна
документаци и отговарящи на изискванията по
т. 6.1 и 6.2.
10. Депозитът за участие е парична вноска в
размер на левовата равностойност на 3 000 000
евро. Банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, посочена в конкурсната документация, следва да бъде
заверена с посочената сума при условията и
реда, предвидени в конкурсната документация,
най-късно до 15 ч. българско време на 60-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11. Не се допуска възможността участникът,
спечелил конкурса, да учреди специално създадено
дъщерно дружество, което дъщерно дружество да
сключи договора за приватизационна продажба
на продаваните акции.
12. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая № 2 на Столичната общинска
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агенция за приватизация и инвестиции, София,
пл. Славейков № 6, ет. 1, в срок до 17,30 ч. българско време на 60-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
13. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 3 880 388 броя безналични акции,
представляващи 67,646407 % от капитала на
„Общинска банка“ – АД, София.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7259

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 569
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135, ал. 3 ЗУТ
при условията на чл. 136 ЗУТ и Решение № II-1 от
протокол № 16 от 2.08.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за ИПУП – ПРЗ в обхвата на
УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“,
в кв. 112А и УПИ I – „За комплексно жилищно
строителство“, в кв. 382 и ул. Ракла от плана за
регулация на кв. Запад, гр. Кюстендил, с който
се изменят уличнорегулационните линии на УПИ
I – „За комплексно жилищно строителство“, в
кв. 382 и УПИ I – „За комплексно жилищно
строителство“, в кв. 112а откъм ул. Ракла, съобразено с изградената улица. УПИ І в кв. 112а
се разделя на два новообразувани УПИ – УПИ
I – „За комплексно жилищно строителство“, с
площ 10 968 кв. м и УПИ ІІ – „За обществено
обслужване“, с площ 2219 кв. м и се определят
линиите на застрояване, съобразени със сервитутите на подземната техническа инфраструктура,
и се определят устройствените показатели за
новообразуваните УПИ, както следва:
За УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, в кв. 112а:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – от 20
до 50 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – от
0,6 до 2,0;
– озеленена площ (Позел.) – от 40 до 60 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност.
За УПИ ІІ – „За обществено обслужване“, в
кв. 112а:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – от 20
до 50 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – от
0,6 до 2,0;
– озеленена площ (Позел.) – от 40 до 60 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност.
За УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, в кв. 382:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – от 20
до 50 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – от
0,6 до 2,0;
– озеленена площ (Позел.) – от 40 до 60 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност.
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Приложеният проект за ИПУП – ПР e неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
6971
РЕШЕНИЕ № 570
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135, ал. 3 ЗУТ
при условията на чл. 136 ЗУТ и Решение № II-2 от
протокол № 18 от 22.08.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопровод
за захранване с вода на Претоварната станция
с инсталации за компостиране и предварително
третиране на битови отпадъци в ПИ 000132,
местност Гладни рид, землище на с. Радловци,
община Кюстендил, от КВС, което започва от
хранителната тръба на резервоар „Радловци“ на
кота 710 м, преминава през имоти с № 000106,
000107 (полски пътища – общинска публична
собственост) и 000135 – общинска частна собственост, по КВС на землище с. Радловци, община
Кюстендил, и достига до ПИ 000132, местност
Гладни рид, землище на с. Радловци, община
Кюстендил, от КВС.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
6972
РЕШЕНИЕ № 571
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135, ал. 3 ЗУТ
при условията на чл. 136 ЗУТ и Решение № II-2 от
протокол № 18 от 22.08.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна
кабелна линия 20 kV за захранване с електричество на Претоварната станция с инсталации
за компостиране и предварително третиране на
битови отпадъци в ПИ 000132, м. Гладни рид,
землище на с. Радловци, община Кюстендил, от
КВС, което започва от съществуващ стълб на
електропровод 20 kV „Драговищица“ в стопански
двор на с. Радловци, преминава през имоти с
№ 000106, 000134 и 080021 по КВС на землище
с. Радловци, община Кюстендил (полски пътища – общинска публична собственост), през
000110 по КВС на землище с. Радловци, община
Кюстендил (четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа), и достига до проектен
трафопост в ПИ 000132.
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Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
6973

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 271
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 5, т. 73 от допълнителните
разпоредби на ЗУТ, чл. 21, ал. 7 и 8 във връзка с
ал. 1 ЗОС Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
І. Одобрява:
1. ПУП – частично изменение на плана за
регулация (ЧИПР) на гр. Любимец за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление
на път III-597 (Обходен път запад)“ със следните
изменения:
– промяна на регулацията на улици с осови
точки: о.т. 485, о.т. 32, о.т. 486, о.т. 931, о.т. 932,
о.т. 933, о.т. 623 и о.т. 1032;
– от УПИ I – за опитна станция в кв. 192, с
площ 3102,96 кв. м (по графични данни) се отнемат
15,90 кв. м и се придават 557,54 кв. м;
– образува се нов УПИ III – за озеленяване
в кв. 192, с площ 251 кв. м;
– образува се нов УПИ IV – за техническа
инфраструктура в кв. 192, с площ 208 кв. м;
– образува се нов квартал 192а;
– образува се нов УПИ I – за озеленяване в
кв. 192а, с площ 36 кв. м;
– от УПИ XV – за склад за семена и торове в
кв. 138, с площ 6937,17 кв. м (по графични данни)
се отнемат 8,20 кв. м и се придават 28,36 кв. м;
– към УПИ III – за КБУ „Б. Терпешев“ в кв.
138, с площ 1008,34 кв. м (по графични данни) се
придават 95,20 кв. м;
– към УПИ XIV – за КБУ „Б. Терпешев“ в
кв. 138, с площ 2351 кв. м (по графични данни)
се придават 585,19 кв. м;
– към УПИ XI – за стопанска дейност в кв.
138, с площ 5472,54 кв. м (по графични данни)
се придават 1153,02 кв. м;
– от УПИ VI-2518 – за търговска дейност в кв.
180а, с площ 1035,21 кв. м (по графични данни)
се отнемат 53,74 кв. м;
– от УПИ II – за Стройкомплекс в кв. 176,
с площ 5058,77 кв. м (по графични данни) се
придават 190,80 кв. м и се отнемат 584,49 кв. м.
2. ПУП – парцеларен план (ПП) за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление
на път III-597 (Обходен път запад)“ за имоти, засегнати от проектното трасе, подробно описани в
регистър към плана, попадащи в масиви 000, 001,
107, 013, 014, 128, 126, 125, 144, 015, 148, 149, 016,
585, 618, 617 и 223 по картата на възстановената
собственост на гр. Любимец.
II. Определя обект „Западен обходен път на гр.
Любимец по направление на път III-597 (Обходен
път запад)“ за общински обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост.
III. Разпорежда предварително изпълнение
на подробните устройствени планове по т. І от
това решение.
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IV. Възлага на кмета на община Любимец
да извърши необходимите действия по реда на
чл. 129, ал. 1, изречение второ и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец пред Административния съд –
Хасково.
Председател:
М. Станкова
7121

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 423
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
за „Улица № 4“ в с. Букова поляна /779,79 м от м.
Джаровска до главен път SML 2133/ІІІ-867, Мадан – Цацаровци/ – Буково – Букова поляна – /
ІІІ-865/, изработен съгласно чл. 16а ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.
Съгласно чл. 60, ал. 4 АПК предварителното
изпълнение подлежи на обжалване в тридневен
срок след съобщаването му пред Административния съд – Смолян.
За председател:
Б. Сираков
6899

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 55
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перущица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУР) за новоурбанизирана
територия в обхвата на устройствена зона Смфп
съгласно ОУП на Община Перущица, одобрен е
Решение № 83, взето с протокол № 9 от 31.08.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Перущица, „Северозападна дъга на околовръстна улица – част – до
включване в ул. Черни връх“ в землището на
гр. Перущица, община Перущица – окончателен
проект, съгласно приложен регистър на засегнатите от трасетата имоти, неразделна част от
това решение.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му пред Административния
съд – Пловдив, чрез председателя на Общинския
съвет – гр. Перущица (чл. 215, ал. 1, ал. 4, изр. 1  
от ЗУТ във връзка с чл. 25, т. 6 ЗМСМА).
Председател:
И. Муров

099003 Селско
стопанство
099004 Селско
стопанство
099005 Селско
стопанство
099006 Селско
стопанство
099008 Селско
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,050

0,312

0,011

0,004

0,072

0,151

0,051

0,443

0,130

569 н-ци на Атанас гр. Перущица, ул. „...“// 099004
Драганов Гьошев Неизвестна

1143 н-ци на Иван гр. Перущица, ул. „...“ // 099003
Спасов Величков Неизвестна

202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май № 5 099010
инвест“ – ООД

20200 земи по чл. гр. Перущица, ул.„...“ // 099008
19 ЗСПЗЗ
Неизвестна

099006

Юридиче- 202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май № 5 099013
ско лице
инвест“ – ООД

Юридиче- 202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май № 5 099012
ско лице
инвест“ – ООД

Юридиче- 202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май № 5 099011
ско лице
инвест“ – ООД

Стопанисвано от
Общината
Юридическо лице

Юридиче- 202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май №5
ско лице
инвест“ – ООД

Юридиче- 202536382 „Новарто гр. Пловдив, ул. Май № 5 099005
ско лице
инвест“ – ООД

Частна

Частна

ВЕСТНИК

1,215

0,317

0,677

0,193

1,277

1,306

0,443

0,130

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
Вид собИме на собствеАдрес на собственици
Стар
за
отнета за вре- с ограза
площ в ственост ник: име, презиме
номер
проДС,
менно ниче- право
дка
и фамилия/име
мяна
дка
отние в
на
юрид. лице
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
Общинска   115246756 Община гр. Перущица, ул. Отец 002006
публична Перущица
Паисий № 2

ДЪРЖАВЕН

2,429

2,057

3,855

Площ
на
имота
в дка

42

002006 Селско
стопанство

Имот
№

Регистър на засегнатите имоти
към ПУП – ПУР „Северозападна дъга на околовръстна улица – част – до включване в ул. Черни връх“, гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909,
община Перущица, област Пловдив
С Т Р.
БРОЙ 79

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

IV

IV

IV

IV

IV

Ниви
(орна
земя)
Ниви
(орна
земя)
Ниви
(орна
земя)
Ниви
(орна
земя)
Ниви
(орна
земя)
Ниви
(орна
земя)

099048 Селско
стопанство
099049 Селско
стопанство
099050 Селско
стопанство
099072 Селско
стопанство
099074 Селско
стопанство
099075 Селско
стопанство

0,156

1,679

1,983

2,355

0,165

1,132

3,029

2,707

Ленищата

Ленищата

1,018

Ленищата

Ленищата

Ниви IV
(орна
земя)

099040 Селско
стопанство

1,527

Площ
на
имота
в дка

Ленищата

Местност

0,016

0,196

0,026

0,418

0,002

0,129

0,372

0,118

0,226

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,016

0,196

0,026

0,418

0,002

0,129

0,372

0,118

0,226

Име на собственик: име, презиме
и фамилия/име
юрид. лице

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Стар
номер

гр. Перущица, ул. „...“ // 099048
Неизвестна

гр. Перущица, ул. „...“ // 099040
Неизвестна

гр. Перущица, ул. „...“ // 099039
Неизвестна,
гр. Пловдив, ул. Май № 5

гр. Перущица, ул. Васил 099027
Соколски № 16

гр. Костинброд, кв. Зора, 099026
бл. 8, ап. 12

Адрес на собственици

410 н-ци на Рангел гр. София, ул. „...“ //Не- 099075
Георгиев Стоянов известна

410 н-ци на Рангел гр. София, ул. „...“ //Не- 099074
Георгиев Стоянов известна

732 н-ци на Петър гр. Перущица, ул. „...“ // 099072
Георгиев Баков
Неизвестна

626 н-ци на Иван гр. Перущица, ул. „...“ // 099050
Димитров Муров Неизвестна

626 н-ци на Иван гр. Перущица, ул. „...“ // 099049
Димитров Муров Неизвестна

5111134750 Хрисана Атанасова Георгиева
Частна
4410 014750 Веселина Атанасова
Христова
С ъ с о б - 1261 н-ци на Петър
ственост Стоянов Гьошев
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
С ъ с о б - 83 н-ци на Георги
ственост Спасов Величков
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
Частна
626 н-ци на Иван
Димитров Муров

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
Вид собза
отнета за вре- с ограза
площ в ственост
проДС,
менно ниче- право
дка
мяна
дка
отние в
на
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка
0,098
0,000
0,000
0,000
0,000
0,098
Частна

ДЪРЖАВЕН

IV

Ниви IV
(орна
земя)
Ниви IV
(орна
земя)
Ниви IV
(орна
земя)

Трайно НТП Кат.
предназна
начение имота

099026 Селско
стопанство
099027 Селско
стопанство
099039 Селско
стопанство

Имот
№

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3   

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VІ
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

099077 Селско
стопанств

099092 Селско
стопанство

099094 Селско
стопанство

099095 Селско
стопанство

099096 Селско
стопанство

099099 Селско
стопанство

099113 Селско
стопанство

099114 Селско
стопанство

099115 Селско
стопанство

Трайно НТП Кат.
предназна
начение имота

099076 Селско
стопанство

Имот
№

0,183

0,168

0,912

0,182

0,972

0,039

0,033

0,118

0,014

0,157

0,271

0,281

0,079

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,039

0,033

0,118

0,014

0,157

0,271

0,281

0,079

0,128

0,156

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Вид собственост

Адрес на собственици

Стар
номер

389 н-ци на Ми- гр. Перущица, ул. „...“ // 099115
ха и л Н и х т и я нов Неизвестна
Долев

594 н-ци на Стоян гр. Перущица, ул. „...“ // 099114
Спасов Долев
Неизвестна

186 н-ц и на А н- гр. Перущица, ул. „...“ // 099113
гелина Тодорова Неизвестна
Кръстанова

1544 н-ци на Стоян гр. Перущица, ул. „...“ // 099099
Пе т ров С т оя нов Неизвестна
Първи

210 516 4 431 Р о з а гр. Перущица, ул. Иван 099096
Георг иева Ян к у- Вазов № 90
лова

1510184440 Стоян гр. Перущица, ул. „...“ // 099095
Тодор ов К а й ма- Неизвестна
канов

1510184440 Стоян гр. Перущица, ул. „...“ // 099094
Тодор ов К а й ма- Неизвестна
канов

1509 н-ци на Йор- гр. Перущица, ул. „...“ // 099092
да н И ва нов Да- Неизвестна
янов

732 н-ци на Петър гр. Перущица, ул. „...“ // 099077
Георгиев Баков
Неизвестна

732 н-ци на Петър гр. Перущица, ул. „...“ // 099076
Георгиев Баков
Неизвестна

Име на собственик: име, презиме
и фамилия/име
юрид. лице

ВЕСТНИК

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

1,000

0,796

0,332

0,128

0,156

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
за
отнета за вре- с ограза
площ в
проДС,
менно ниче- право
дка
мяна
дка
отние в
на
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка

ДЪРЖАВЕН

Ленищата

Ленищата

Ленищата

1,426

0,457

Площ
на
имота
в дка

44

Ленищата

Ленищата

Местност

С Т Р.
БРОЙ 79

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви VI
(орна
земя)

099118 Селско
стопанство

099119 Селско
стопанство

099120 Селско
стопанство

099121 Селско
стопанство

099122 Селско
стопанство

099123 Селско
стопанство

099125 Селско
стопанство

099126 Селско
стопанство

099138 Селско
стопанство

Трайно НТП Кат.
предназна
начение имота

099117 Селско
стопанство

Имот
№

0,570

0,460

0,378

0,072

0,097

0,247

0,032

0,059

0,033

0,076

0,021

0,287

0,128

0,049

0,156

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,247

0,032

0,059

0,033

0,076

0,021

0,287

0,128

0,049

0,156

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
за
отнета за вре- с ограза
площ в
проДС,
менно ниче- право
дка
мяна
дка
отние в
на
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Вид собственост

Стар
номер

гр. Перущица, ул. „...“ // 099117
Неизвестна

Адрес на собственици

708 н-ци на Иван гр. Перущица, ул. „...“ // 099138
Спасов Велчев
Неизвестна

238 н-ци на Кос- гр. Перущица, ул. „...“ // 099126
т а д и н и М а р и я Неизвестна
Аргирови

1374 н-ци на Ге- гр. Перущица, ул. „...“ // 099125
орги Иванов Кръ- Неизвестна
стенов

1374 н-ци на Ге- гр. Перущица, ул. „...“ // 099123
орги Иванов Кръ- Неизвестна
стенов

982 н-ци на Георги гр. Перущица, ул. „...“ // 099122
Рангелов Тонов
Неизвестна

982 н-ци на Георги гр. Перущица, ул. „...“ // 099121
Рангелов Тонов
Неизвестна

1398 н-ци на Тодор гр. Перущица, ул. „...“ // 099120
Георгиев Кайма- Неизвестна
канов

1398 н-ци на Тодор гр. Перущица, ул. „...“ // 099119
Георгиев Кайма- Неизвестна
канов

1601034462 н-ци на с. Брестовица, ул. „...“ // 099118
Никола Алексан- Неизвестна
дров Тонков

64 н-ци на Петър Костадинов
Табов

Име на собственик: име, презиме
и фамилия/име
юрид. лице

ВЕСТНИК

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

0,855

2,950

1,395

0,363

0,342

Площ
на
имота
в дка

ДЪРЖАВЕН

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Местност

БРОЙ 79
С Т Р. 4 5   

Отдалечени от
водно
течение
предпазни

Ниви IV
(орна
земя)

Ниви IV
(орна
земя)
Ниви IV
(орна
земя)
Ниви VI
(орна
земя)

Други територии,
заети
от
селско
стопанство

099140 Селско
стопанство

099141 Селско
стопанство
099142 Селско
стопанство
099169 Селско
стопанство

099445 Селско
стопанство

Трайно НТП Кат.
предназна
начение имота

099139 Селско
стопанство

Имот
№

0,924

Ленищата

0,505

0,819

Ленищата

Ленищата

0,698

0,007

0,282

0,035

0,043

0,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,007

0,282

0,035

0,043

0,370

гр. Перущица, ул. „...“ // 099169
Неизвестна
гр. Перущица, ул. „...“ //
Неизвестна
гр. Пловдив, ул. Май № 5 099445

402 н-ци на Йордан гр. Перущица, ул. „...“ // 099142
Тодоров Ангелов Неизвестна

1262 н-ци на Ран- гр. Перущица, ул. „...“ // 099141
гел Иванов Мочев Неизвестна

756 н-ци на Руска гр. Перущица, ул. „...“ // 099140
Иванова Анчева Неизвестна

326 н-ци на Георги
Димитров Димов
326 н-ци на Георги
Димитров Димов
Юридиче- 202536382 „Новарско лице то инвест“ – ООД

Частна

Частна

Частна

Частна

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
Вид собИме на собствеАдрес на собственици
Стар
за
отнета за вре- с ограза
площ в ственост ник: име, презиме
номер
проДС,
менно ниче- право
дка
и фамилия/име
мяна
дка
отние в
на
юрид. лице
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка
0,376
0,000
0,000
0,000
0,000
0,376
Общинска 115246756 община гр. Перущица, ул. Отец 099139
частна
Перущица
Паисий № 2

ДЪРЖАВЕН

Ленищата

3,433

0,409

Площ
на
имота
в дка

46

Ленищата

Ленищата

Местност

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 79

Пол- IV
ски
пътища

Други
територии,
заети
от
селско
стопанство
Полски
пътища
Ниви IV
(орна
земя)
Ниви IV
(орна
земя)

099462 Селско
стопанство

099467 Селско
стопанство

0,464
0,226
8,462

Пенова 1,998
круша

57,571

0,788

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,462

0,226

0,464

0,788

Стар
номер

гр. Перущица, ул. Отец 099470
Паисий № 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий № 2
гр. Перущица, ул. „...“ // 260287
Неизвестна

гр. Пловдив, ул. Май № 5 099467

гр. Пловдив, ул. Май № 5 099462
гр. Пловдив, ул. Май № 5
гр. Пловдив, ул. Май № 5

гр. Пловдив, ул. Май № 5 099460
гр. Пловдив, ул. Май № 5
гр. Пловдив, ул. Май № 5

Адрес на собственици

Юридиче- 1158670 85 „ А л и- гр. Пловдив, ул. Ал. Ба- 260586
ско лице ка“ – ЕООД
тенберг № 39, ет. 1

Общинска 115246756 община
публична Перущица
115246756 община
Перущица
Частна
415 н-ци на Георги
Иванов Косев

Площ Площ Площ Площ Площ Обща
Вид собИме на собствеза
отнета за вре- с ограза
площ в ственост ник: име, презиме
проДС,
менно ниче- право
дка
и фамилия/име
мяна
дка
отние в
на
юрид. лице
предчуж- ползва- преназдаване нето в минаначев дка
дка
ване и
нието,
оградка
ничение за
ползване
в дка
0,303
0,000
0,000
0,000
0,000
0,303
Юридиче- 202536382 „Новарско лице то инвест“ – ООД
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
0,007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
Юридиче- 202536382 „Новарско лице то инвест“ – ООД
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
202536382 „Новарто инвест“ – ООД
0,122
0,000
0,000
0,000
0,000
0,122
Юридиче- 202536382 „Новарско лице то инвест“ – ООД

Пенова 2,656
круша

1,710

0,493

0,368

0,315

Площ
на
имота
в дка

ВЕСТНИК

7187

260287 Селско
стопанство
260586 Селско
стопанство
Общо

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Ленищата

Местност

ДЪРЖАВЕН

099470 Селско
стопанство

Пол- IV
ски
пътища

Трайно НТП Кат.
предназна
начение имота

099460 Селско
стопанство

Имот
№
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 211
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 103, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 128,
ал. 13 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21,
ал. 7 ЗОС предвид изложените в предложение с
вх. № 17ХІ-216 от 15.06.2017 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация на
кв. 489 по плана на трета градска част – гр. Пловдив, като променя уличната регулация в обхвата на
ПИ с ИД 523.910 и 523.900 по КК на гр. Пловдив:
1. за ул. Антон Тайнер:
– отпадат о.т. 58а, 34б, 34а;
– създават се нови о.т. 58а, 34б, 34а, с което
улицата се отваря към бул. Източен;
– габаритът се увеличава за VI клас улици на
12 м (платно 7 м и 2x2,50 м тротоари);
2. за ул. Марин Дринов:
– отпадат о.т. 31а, 32, 33;
– създават се нови о.т. 31а, 32, 33;
– габаритът се увеличава за VІ клас улици
на 12 м (платно 7 и 2х2,50 тротоари),
по корекцията на регулацията с кафяви и зелени
зачертавания, линии, надписи и щрихи съгласно
графична част, представляваща неразделна част
от това решение.
Председател:
С. Петкова
7118

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 155
от 16 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на част от структурна единица 119-Тп
(далекоперспективна урбанизация) и включването є като разширение на структурна единица
129-Псп (складово-производствена устройствена
единица/зона) по общ устройствен план (ОУП)
на община „Марица“ по кадастралната карта на
с. Бенковски, в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори 03839.33.37 и 03839.33.38 и части
от поземлени имоти 03839.33.23, 03839.33.24 и
03839.33.25, местност Пръднев кладенец, община
„Марица“, област Пловдив, с площ и регистър
координати на граничните точки по приложената ситуация за изменение на ОУП на община
„Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7141

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 200
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структ у рна единица 229-Псп
(складово-производствена устройствена структурна единица/зона) в поземлен имот с идентификатор № 73242.34.29 и част от поземлен имот
с идентификатор № 73242.41.603, м. Шумака, по
кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“,
област Пловдив, с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7142
РЕШЕНИЕ № 201
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 513-Жм (устройствена структурна единица/зона) в част от
поземлени имоти с идентификатори № 66915.25.18,
66915.25.31, 66915.24.12 и 66915.24.19, м. Зад вадите,
по кадастралната карта на с. Скутаре, община
„Марица“, област Пловдив, с площ и регистър
координати на граничните точки по приложената ситуация за изменение на ОУП на община
„Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7143
РЕШЕНИЕ № 202
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (устройствена
структурна единица/зона) в част от поземлен
имот с идентификатор № 62858.34.5 и част от
поземлен имот с идентификатор № 62858.34.346,
м. Трънките, по кадастралната карта на с. Рогош,
община „Марица“, област Пловдив, с площ и
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регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация за изменение на ОУП на
община „Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7144
РЕШЕНИЕ № 204
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 622-Жм (устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с. Маноле, местност Ясаците,
община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор № 47086.26.8 – частен имот, и част
от поземлен имот с идентификатор № 47086.26.54
с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация за изменение
на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7145
РЕШЕНИЕ № 250
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо част
от нова структурна единица 649-Смф по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“,
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
№ 35300.2.141 по кадастралната карта на с. Калековец, местност Баткъните, община „Марица“,
с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация за изменение
на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7146
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РЕШЕНИЕ № 257
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Уличен водопровод
PE-HD ∅ 110 с L=332 м“, за нуждите на имот с
идентификатор 78080.93.277 (УПИ 93.277). Уличният водопровод преминава през имоти 34.297,
34.298 (с. Бенковски), 94.266, 93.267, 93.268 и 93.279
(с. Царацово), община „Марица“, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти, във връзка с искане от „МВБ
Трак енд Бъс България“ – АД, ЕИК 202377190,
с вх. № 53-01-445(2) от 31.07.2017 г.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6898

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-199
от 20 септември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, решение
№ 2580 от 15.03.2016 г. и решение от 5.05.2016 г.,
постановени по гр. дело № 20362/2014 г. по описа
на СРС, I ГО, 43 състав, решение от 9.09.2015 г.,
постановено по адм. дело № 22870/2014 г. по описа
на СРС, I ГО, 51 състав, и съгласно решение по
протокол № 1 от 23.08.2017 г., утвърден от областния управител на област София, на комисия по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-15-180 от 10.08.2017 г. на областния управител на област София, нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти в
М 1:1000, както следва: за имоти № 11884.5964.85,
118 8 4. 59 6 5. 56 , 118 8 4. 59 56 .49, 118 8 4. 59 56 . 8 7,
11884.5956.86, 11884.5956.69, 11884.5965.7, 11884.5965.6,
118 8 4. 59 6 5.4 0 , 118 8 4. 59 6 5. 52 , 118 8 4. 59 55.41,
11884.5955.28, 11884.5955.29, 11884.5954.1, 11884.5955.8,
11884.5955.46, 11884.5955.27, 11884.5955.9, 11884.5955.7,
11884.5955.23, землището на с. Войняговци, район „Нови Искър“, Столична община, и за имот
№ 11884.5957.115, землището с. Войняговци, район
„Нови Искър“, Столична община.
След обнародването є в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградата
на Столичната община – район „Нови Искър“.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град пред районния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Н. Пехливанов
7102
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 282
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе на
кабелна линия за обект „Външно ел. захранване
на трафопост“, намиращ се в ПИ № 069043, м.
Въпата, землището на с. Гърмен, община Гърмен,
област Благоевград.
Във връзка с чл. 22 и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ дава
предварително съгласие за срок три години за
право на преминаване на новото трасе на кабелна линия през поземлен имот ПИ № 009002,
м. Въпата, землището на с. Гърмен – нива на
Община Гърмен, и през ПИ № 000388, м. Въпата, землището на с. Гърмен – полски път на
Община Гърмен.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
И. Узунов
6943
РЕШЕНИЕ № 336
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за
линеен обект: „Водопровод за минерална вода“ за
обекти: „Къщи за гости“ в УПИ I-218, кв. 48, и
„Семеен хотел“ в УПИ IV-838, кв. 5, по плана на
с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград,
от Сондаж № 1 ВКП, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор 53326.500.2 – на община
Гърмен, през поземлен имот с идентификатор
53326.500.8 – урбанизирана територия на община
Гърмен, имот с идентификатор 53326.500.23 – дере
на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 53326.500.147 – дере на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 53326.500.148 – дере на
община Гърмен, поземлен имот № 0.494 – полски
път на община Гърмен.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
И. Узунов
6944
15. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Клинична
лаборатория“ за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1,
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канцелария на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология – нов лабораторен
блок, ет. 2, тел. 02/9230 929.
7096
16. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Имунология“ за нуждите на Катедрата
по клинична лаборатория и клинична имунология – един за база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ
„Александровска“ и един за база Лаборатория
по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария
на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология – нов лабораторен блок, ет. 2,
тел. 02/9230 929.
7097
17. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Образна диагностика“ за нуждите на Катедрата
по образна диагностика на база Клиника по
образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат
на Катедрата по образна диагностика, от 8 до
14 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.
7098
18. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ото-рино-ларингология“ за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ
болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1504, бул.
Ген. Данаил Николаев № 26, тел. 02/9432 139.
7099
19. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия на база
Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1606, бул.
Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ
„Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
7105
20. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите
на Катедрата по акушерство и гинекология на
база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца
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от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172376.
7106
2. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен главен асистент в област
на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по математика, научна специалност „Методика на обучението по математика“
(Висша математика) – един със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/970-92-09.
7119
88. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 290
по протокол № 9 от 25.08.2017 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за ел. захранващ кабел 20 kV за обект „Концесия Бучака“, землището на с. Бучино, община
Благоевград, с трасе и сервитут, засягащ имоти
с № 000256 (пасище, мера – общинска публична
собственост), № 000257 (скали – общинска публична собственост), № 000260 (скали – общинска публична собственост), № 000450 (полски
път – общинска публична собственост), № 000451
(полски път – общинска публична собственост),
№ 000585 (дере – общинска публична собственост), № 056017 (нива – частна собственост) и
№ 057002 (пасище, мера – общинска публична
собственост). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая
214 в сградата на Община Благоевград.
7090
108. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
на земеделска земя, предоставена за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в
местност Седянков мост, част от поземлен имот
000246 в землище с. Гръблевци, ЕК АТТЕ 17991,
които са изложени в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината.
7155
7. – Община Златоград на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т обя вя ва, че е израбо т ен п роек т
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на „Външно
водоснабдяване“ и „Външно ел. захранване“
за обект: „Млечна екоферма за овце“ в ПИ с
идентификатор 31111.27.118 по кадастралната
карта на Златоград. Трасето на водопроводното отклонение и подземния електропровод е с
дължина 1298,7 м и е предвидено да премине
през следните имоти: ПИ с идентификатор
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31111.26.1, полски път; ПИ с с идентификатор
31111.26.22, частна собственост – ливада; ПИ
с идентификатор 31111.26.154, частна собственост – ливада; ПИ с идентификатор 31111.27.5,
полски път; ПИ с идентификатор 31111.27.64,
общинска собственост – водностопански, хидромелиор, съоръжения; ПИ с идентификатор
31111.27.65, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – пасища,
мера; ПИ с идентификатор 31111.27.116, общинска собственост – ливада, до границата на ПИ с
идентификатор 31111.27.118, частна собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 6, стая № 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация – Златоград.
7122
8. – Община Златоград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на „Външно ел.
захранване на сондажна помпа“ в ПИ с идентификатор 31111.3.137 по кадастралната карта на
Златоград. Трасето на ел. провода е с дължина
236,85 м и е предвидено да премине през следните имоти: ПИ с идентификатор 31111.4.67 – за
електроенергийното производство; ПИ с идентификатор 31111.4.1 – за местен път – публична
общинска собственост; ПИ с идентификатор
31111.4.3, пасище, мера – публична общинска
собственост; ПИ с идентификатор 31111.3.138,
пасище, мера – публична общинска собственост;
ПИ с идентификатор 31111.3.137, друг вид трайно
насаждение – частна собственост, имот, който ще
бъде захранен с ел. енергия. Проектът е изложен
в общината, ет. 6, стая № 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация – Златоград.
7123
13. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Газоснабдяване на община Куклен“,
подобект: „Присъединителен газопровод (отклонение) от разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия на гр. Куклен – клон 1,
за захранване на УПИ 011430, м. Капсида, землище на гр. Куклен“. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
ал. 2 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Куклен. Проектът е изложен в
стая № 109, етаж 1 в сградата на общинската
админист раци я – г р. Ку к лен. Приемни дни:
вторник от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък от 13,30
до 16,30 ч. Тел. за връзка: 03115/21-50.
7124
36. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
„Марица“ в индустриална зона Марица – част от
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„Тракия икономическа зона“, Етап 4: „Обслужващ
път по следите на полски път с идентификатор
03839.38.18 по плана на с. Бенковски, представляващ тупик с начало улица от регулацията на
селото (ул. 9-а). Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица,
които в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6992
17. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на отклонение от разпределителен газопровод
извън у рбанизираната територи я К лон 6 за
захранване на ПИ 001090, землище с. Ветрен
дол. Трасето на газопровода започва от разпределителния газопровод Клон 6 в ПИ № 000391
в землището на с. Ветрен дол, върви по него
до достигане на имот № 001090. Сервитутът е
1 м от двата края на тръбата в селскостопански
пътища. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7148
10. – Община гр. Созопол, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Оптично
кабелно захранване на „БТК“ – ЕАД, Базова
станция ВS3238“, местност Света Марина, землище гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват
на части от поземлени имоти с идентификатори
67800.35.74, 67800.35.33, 67800.35.140, землище гр.
Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7125
1. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план ВиК на поземлен имот с
идентификатор № 77195.113.461, м. Карамутли,
землище на гр. Хасково. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и
може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7100
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2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план ВиК на поземлен имот с
идентификатор № 77195.113.460, м. Карамутли,
землище на гр. Хасково. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до
12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7101
2. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите лица, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти
на земите по § 4 ЗСПЗЗ за землището на с.
Пчеларово, община Черноочене, обособени в
кадастрален район с № 180, приети с протокол
от 4.09.2017 г. от комисия, назначена със Заповед № РД-09-226 от 31.08.2017 г. на областния
управител на област Кърджали. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до кмета
на общината. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени за разглеждане
от заинтересованите лица в отдел „ТСУ“ при
Община Черноочене.
7130

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 44, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община
Банско е образувано адм. д. № 681/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 3.11.2017 г. от 10,20 ч.
7117
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Бургас, против
чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
на Община Созопол, както и приложение № 1
към наредбата, приета от Общинския съвет – гр.
Созопол, с Решение № 0710 по протокол № 24 от
5.05.2017 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2413/2017 г., насрочено за 16.11.2017 г. от 10,15 ч.
7108
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, против разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от Наредбата за реда за
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придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи, общинска собственост, приета с Решение
№ 137 от 30.09.2008 г. от Общинския съвет – гр.
Средец. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2632/2017 г. по описа на Административния
съд – Бургас, което е насрочено за 2.11.2017 г.
от 11,10 ч.
7153
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Руен. По оспорването е образувано адм. д. № 2618/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.11.2017 г. от 10 ч.
7174
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Десислава Христова – районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево, срещу разпоредби от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Севлиево, приета с Решение № 184 от
31.10.2012 г. на ОбС – гр. Севлиево, изм. и доп.
С така депозирания протест в частност е оспорена разпоредбата на чл. 34 от наредбата като
противоречаща на норми от актове с по-висока
степен, подробно упоменати в обстоятелствената част на протеста, с искане за отмяната на
оспорената разпоредба от наредбата, по което
е образувано адм.д. № 251/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
18.10.2017 г. от 10,45 ч.
7175
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 306 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, в частта на разпоредбите на
чл. 116, ал. 6 и чл. 128, ал. 3 относно израза „…не
се допускат лица, имащи задължения – публични
и частни, към общината…“, по който протест е
образувано адм. дело № 523/2017 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
31.10.2017 г. от 13,15 ч.
7176
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Кърджали, приета
с Решение № 71 от 20.03.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали, по което е образувано
адм. дело № 246/2017 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 8.11.2017 г. от 10,10 ч.
7177

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

Административният съд – Пазарджик, ХI
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за рекламната дейност
на Община Стрелча, приета с Решение № 168 от
1.06.2005 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча.
По протеста е образувано адм. дело № 678/2017 г.
по описа на съда.
7088
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, на разпоредбата
на чл. 16, ал. 2 в частта „същият не е основно
жилище“ от Наредба № 6 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Левски, приета
с Решение № 257 от 31.01.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, по което е образувано адм.
дело № 706/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
7089
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу разпоредбите
на чл. 19, ал. 3 в частта „които са ги декларирали
като основно жилище“, чл. 36, т. 36 в частта „или
разрешение за разкопаване и внесен депозит при
получаването на разрешението“, букви „в“, „г“,
„д“ и „е“ и чл. 46, ал. 5, т. 5 от Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, приета с Решение № 69
от 22.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа,
по което е образувано адм. д. № 708/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
7178
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Венцислав Венциславов Велинов от
София, с която се оспорва Заповед № РА-50-41
от 6.07.2017 г. на главния архитект на Столичната
община, с която е одобрен проект за изменение
на плана за регулация и застрояване на имоти в
кв. 50 на м. Студентска, като от УПИ VІ-1686 – „за
коо“, и У ПИ Х V-1600, 1725, 1726, 1727 – „за
коо“, се създават нови УПИ VІ-1600, 1726, 1727,
1829 – „за ж.с. и о.о.“, и УПИ ХV-1725, 1727 – „за
ж.с. и о.о.“, по схема към приложения проект и
изменение на плана за застрояване за същите
имоти съгласно приложен проект, както работен
устройствен план за новосъздадените имоти без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, вкл. през улица, по която
е образувано адм. д. № 9651/2017 г., насрочено
за 20.11.2017 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7109
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Паско Тошев
Запрянов, подадена чрез пълномощника му адв.
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Бойчо Бойчев, с която са оспорени разпоредбите
на чл. 44, ал. 1, т. 101, подт. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Казанлък,
приета с Решение № 483 от 5.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения, последните, приети
с Решение № 228 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, по която е образувано адм.
дело № 325/2017 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, което е насрочено за
9.11.2017 г. от 10,30 ч.
7179
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
област Ямбол на решение по т. 16 от протокол
№ 26 от 27.07.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Болярово, взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, по което е образувано адм.
дело № 267/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 26.10.2017 г. от 9,30 ч.
7180
Кюстендилският окръжен съд, гражданско
отделение, ІІІ състав, уведомява Благовеста
Стефанова Илиева с последен адрес София, бул.
Симеоновско шосе № 17, сега с неизвестен адрес, че
има качеството на ответница по гр.д. № 595/2016 г.
на Окръжния съд – Кюстендил, образувано по
предявен иск с ищец Росица Благоева Стоянова от Кюстендил, ул. Шейново № 23, ап. 30, за
разваляне на договор за прехвърляне на право
на собственост срещу задължение за гледане и
издръжка, обективиран в нотариален акт № 63,
том ІІІ, рег. № 5448, дело № 363/2012 г., като є
указва, че следва да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда в Кюстендил, ул. Гороцветна
№ 31, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, след което в едномесечен срок от
получаването има възможност да даде отговор по
чл. 131 ГПК съгласно постановеното по делото
разпореждане от 23.01.2017 г. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа, съдът ще й
назначи особен представител по делото.
7154
Велинградският районен съд, пети граждански състав, съобщава на Хосе Мигел Батиста
Дж (без данни за ЕГН), без постоянен и настоящ адрес в Република България, гражданин на
САЩ, роден на 4.05.1990 г., с неизвестен към
момента адрес за призоваване, че по искова
молба с правно основание чл. 49 СК от Наталия
Петрова Батиста с адрес Велинград, ул. Пушкин
№ 33, е образувано гр.д. № 692/2017 г. по описа
на Велинградския районен съд и в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на Велинградския районен съд за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея в превод на английски език за писмен
отговор на основание чл. 131, ал. 2 и 3 ГПК,
като се укаже възможността да полза правна
помощ и че ако въпреки публикацията не се яви
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в съда, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищцата.
7110
Етрополският районен съд призовава Адам
Роберт Птак, гражданин на Полша, с последен
известен адрес Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров
№ 51, ет. 5, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 27.10.2017 г. от 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 385/2017 г., заведено от Мария Георгиева Червенкова и Георги Стефанов Георгиев,
с правно основание чл. 143 СК.
7113
Смолянският районен съд, призовава Татяна
Евгениевна Мурадилова, родена на 21.12.1974 г.
в гр. Кокана, община Ферган, Русия, с неизвестен адрес в Република България, да се яви на
27.10.2017 г. в 11 ч. в Районния съд – Смолян, бул.
България № 16, във връзка с гр.д. № 1010/2017 г.
за получаване на препис от исковата молба с
приложенията към нея, подадена от Асен Хубенов Мурадилов, с правно основание чл. 49 СК.
Същият може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа в
указания срок, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7181
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Оливър Андрю Милър, г ра ж данин на СА Щ, роден на
13.08.1975 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 19068/2017 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, образувано по предявен иск от Велина
Стоянова Дерилова от София, ж.к. Дианабад,
бл. 47, вх. В, ет. 1, ап. 33, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея.
7170
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 586/2017 г.
по предявен иск от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
131463734 чрез председателя Пламен Георгиев Димитров с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1 (входа от ул. Баба Тонка),
срещу Марина Петрова Персенгиева с постоянен
адрес: гр. Нови пазар, община Нови пазар, област
Шумен, ул. Ильо Войвода № 4, и Румен Христов
Темелков с постоянен адрес: с. Нова Шипка,
община Долни Чифлик, област Варна, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща
стойност 352 794,75 лв., както следва:
От Марина Петрова Персенгиева и Румен Христов
Темелков на основание чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
– недвижим имот, представляващ едноетажна сграда – свинеферма със застроена площ
800 кв. м, с обособени помещения за свине майки
и фуражи; едноетажна битова сграда със застроена площ 64,70 кв. м, състояща се от помещение
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филтър за персонал от трима души, тоалетна,
преддверие, битова стая – офис, помещение за
ветеринарен лекар; резервоар за течен отпадък
със застроена площ 22,50 кв. м; торова площадка
със застроена площ 120 кв. м; портал с колийно
корито за дезинфекция и бетонова площадка,
изграден в имот № 37019, четвърта категория,
с площ 2,836 дка (образуван на 19.06.2013 г. от
имот № 37017 с площ 10,655 дка), намиращ се в
местността Дългите пладнища в землището на
с. Нова Шипка, с ЕКАТТЕ 51963, община Долни
Чифлик, област Варна, при граници имоти с
№ 37018, № 000137, № 37020, № 000164, № 3700;
– лек автомобил, марка „Форд“, модел „Ескорт“,
рег. № В1903СР, № на рама WF0VXXBBAVVG10484,
двигател № VG10484, дата на първа регистрация – 3.10.1997 г.
От Марина Петрова Персенгиева на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата общо в размер 8845 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка в левове
№ 9100774, открита на 18.03.2005 г. в клон Нови
пазар, РЦ – Варна, с титуляр Марина Петрова
Персенгиева;
– сумата общо в размер 13 280 лв., представляваща внесени суми от трети лица по банкова
сметка в левове № 9100774, открита на 18.03.2005 г.
в клон Нови пазар, РЦ – Варна, с титуляр Марина
Петрова Персенгиева;
– сумата общо в размер 1046 лв., представляваща касови вноски за погасяване на кредит по
банкова сметка в левове № 11843744, открита
на 20.04.2006 г. в клон Нови пазар, закрита на
6.07.2009 г., с титуляр Марина Петрова Персенгиева;
– сумата общо в размер 125 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка в левове
№ 17115434, открита на 14.05.2009 г. в БО „Динея“,
ФЦ – Шумен, закрита на 14.08.2009 г., с титуляр
Марина Петрова Персенгиева;
– сумата общо в размер 3513,50 лв., представляваща касови вноски за погасяване на
кредит по банкова сметка в левове BG45UNCR
96601043673310 BGN, открита във филиал Шумен,
с титуляр Марина Петрова Персенгиева.
От Румен Христов Темелков на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 5000 лв., представляваща номиналната стойност на 50 дяла от капитала на „Енерко
пром“ – ЕООД, ЕИК 200831477, регистрирано в
търговския регистър на 27.08.2009 г., със седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Ана Феликсова
№ 16, вх. 7, ет. 4, ап. 12;
– сумата общо в размер 41 349,04 лв., представляваща вноски за погасяване на кредит по
банкова сметка в левове BG28RZBB 91551074244013
с титуляр Румен Христов Темелков;
– сумата общо в размер 43 620,40 лв., представ
ляваща вноски по банкова сметка за погасяване
на ипотечен кредит по разплащателна сметка в
евро BG16RZBB91551474244002 с титуляр Румен
Христов Темелков;
– сумата общо в размер 25 348,09 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове
BG30PRCB92301007414112 с титуляр Румен Хрис
тов Темелков;
– сумата общо в размер 47 867,72 лв., представляваща вноски за погасяване на ипотечен кредит
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по банкова сметка в евро BG71PRCB92301407414117,
открита на 25.06.2007 г. в офис Варна – Ген. Колев,
с титуляр Румен Христов Темелков.
От Марина Петрова Персенгиева и Румен Хрис
тов Темелков на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 3800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Купе“, регистрацио
нен № Н5511АК, № на рама VF1DA040519992908,
№ на двигател K4MA700D056255, дата на първа
регистрация – 31.05.1999 г., придобит от Марина
Петрова Персенгиева с договор за покупко-продажба от 31.03.2005 г., за сумата 4200 лв.;
– сумата 9300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „Пежо 206“, регистрационен
№ В1886СМ, № на рама VF32AWJYF41738832,
№ на двигател 10DXCW6031061, дата на първа
регистрация – 31.08.2001 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.01.2018 г. от 10 ч. на основание чл. 74, ал. 1 и 2
ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаните
имущество и суми най-късно до приключване
на първото заседание по делото, насрочено за
19.01.2018 г.
6872
Плевенският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че в същия съд е образувано гражданско дело № 498/2017 г. по предявено
на 23.06.2017 г. мотивирано искане (искова молба),
вписана в Агенцията по вписванията – Службата
по вписванията – гр. Плевен, на 26.06.2017 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, представлявана от председателя
є Пламен Георгиев Димитров, за отнемане на
основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ в полза на
държавата имущество от Марина Божидарова
Беркова на обща стойност 71 710 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. недвижим имот, представляващ апартамент № 3 в Плевен, ж.к. Сторгозия, в масивна
шестетажна жилищна сграда – бл. № 7, секция
ІІІ, вх. В, на първия етаж, с идентификатор
56722.655.104.11.3, със застроена площ 80 кв. м,
при съседи по кадастрална схема: на същия
етаж – обект с идентификатор 56722.655.104.11.2,
под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор 56722.655.104.11.6, заедно с прилежащото
към апартамента избено помещение 6 кв. м, при
съседи: мазе на Марийка Костова Василева, мазе
на Тодора Ат. Тодорова и двор, както и 1/90 ид.ч.
от общите части на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема с № 11, както и
от правото на строеж върху държавна земя, в кв.
711 по документ за собственост, а по кадастралната карта на гр. Плевен – ПИ с идентификатор
56722.655.104, на стойност 47 700 лв.;
2. лек автомобил марка „Сеат“, модел „Толедо“, с рег. № ЕН 6062 ВВ, червен цвят, с дата на
първоначална регистрация – 30.08.1996 г., рама
№ VSSZZZ1LZTR042020 и двигател № ADZ192496;
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3. лек автомобил марка „Фиат“, модел „Барчета“, с рег. № ЕН 1347 ВН, цвят сив металик, с
дата на първоначална регистрация – 29.08.1997 г.,
рама № ZFA18300000026314 и двигател № 0466513.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущест
во, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 16.01.2018 г. от 14 ч.
6983
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 674/2017 г., ХV гр.с., по мотивирано искане
на КОНПИ против Боян Богомилов Лазаров с
постоянен адрес: Пловдив, ул. Георги Икономов
№ 77, ет. 4, ап. 32, и Благовеста Димитрова Лазарова с постоянен адрес: с. Брестник, област
Пловдив, община „Родопи“, ул. Оборище № 21,
и настоящ адрес: Пловдив, ул. Георги Икономов
№ 77, ет. 4, ап. 32, с което на основание чл. 28
ал. 1 ЗОПДИППД се иска отнемане в полза на
държавата на имущество, а именно:
1. Недвижим имот – 133 кв. м, представляващи реално обособена част от поземлен имот № 39
от кв. 5 по плана на с. Брестник, община „Родопи“,
област Пловдив, разположени в северозападната
му част, по цялото продължение на граничната
линия с поземлен имот № 38, с граници: от североизток – ПИ № 758, от югоизток – останалата
част от ПИ № 39, за която е отреден УПИ V-39,
от югозапад – улица, от северозапад – ПИ № 38,
който съгласно Заповед № 1251 от 21.11.2008 г.
на кмета на община „Родопи“ за одобряване
на нови УПИ, са придадени от УПИ V-39 към
УПИ VІ-38, 39, от кв. 5 по плана на с. Брестник, който става с площ 781 кв. м и с граници:
от североизток – УПИ VІІ-37 и УПИ ІV-758, от
югоизток – УПИ V-39, от югозапад – улица, от
северозапад – улица, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 157,
том V, рег. № 14607, нот. дело № 880/8.12.2008 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, с
вх. рег. № 36509/9.12.2008 г., акт № 84, том 115,
дело № 29001/2008 г. Имотът е собственост на
Благовеста Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 7050 лв.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.632.1.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Пловдив, ул. Иван Вазов
№ 52-А, ет. 1, предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност, със застроена площ
16 кв. м, разположен в сграда № 1 с идентификатор 56784.522.632.1, със застроена площ 84 кв. м,
брой етажи – 3, предназначение: друг вид сграда
за обитаване, при граници и съседи на самостоя
телния обект: на същия етаж – няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.632.1.1, който обект е разположен в
поземлен имот с идентификатор 56784.522.632, със
застроена площ 370 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване, стар идентификатор:
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няма, номер по предходен план: 632, квартал 153
(285), парцел: ХІІІ-632, 633, при граници и съседи
на поземления имот: 56784.522.627, 56784.522.2263,
56784.522.2267, 56784.522.631, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от
21.06.2012 г. на ЧСИ Петко Илиев с рег. № 821
с район на действие Окръжен съд – Пловдив,
вписано в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 16546/23.07.2012 г., акт № 16, том 46.
Имотът е собственост на Благовеста Димитрова
Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 25 600 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор № 38950.3.19
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 6.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ
се в землището на с. Костиево, община „Марица“,
област Пловдив, местността Моврог, с площ на ПИ
2901 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: нива, при
съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор
№ 38950.3.46, ПИ с идентификатор № 38950.3.8
и ПИ с идентификатор № 38950.3.7, за сумата
780 лв., като на 18.06.2012 г. е внесена по банков
път, придобит с постановление за възлагане на
недвижим имот от 24.07.2012 г. на ЧСИ Петко
Илиев с рег. № 821, с район на действие Окръжен
съд – Пловдив, вписан в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег. № 23530/4.10.2012 г., акт
№ 68, том 66. Имотът е собственост на Благовеста
Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 4300 лв.
4. Недвижим имот, намиращ се в с. Хвойна,
община Чепеларе, област Смолян, представляващ
9/20 идеални части от правото на собственост
върху дворно място с площ от 383 кв. м, съставляващо УПИ ІІІ-105 в кв. 34 по плана на селото,
с уредени регулационни сметки, при граници
на УПИ: улична регулация, УПИ ІІ-105, улична
регулация и УПИ ІV-104, ведно с 9/20 идеални
части от правото на собственост върху построените в УПИ ІІІ-105 сгради, както следва: жилищна сграда със застроена площ 62 кв. м, а по
документ за собственост от 56 кв. м, отбелязана
на кадастралната основа като 0/2 МЖ, масивна
сграда със застроена площ 14 кв. м, отбелязана
на кадастралната основа като 0/1 МС, и масивна
сграда със застроена площ 9 кв. м, отбелязана на
кадастралната основа като МС, като УПИ ІІІ-105
заедно с УПИ ІІ-105 кв.м и с площ 507 кв. м и със
72 кв. м, попадащи в улична регулация, образуват
ПИ с пл. № 105 в кв. 34 по плана на селото, целият с площ 962 кв. м, за който имот е изготвен
и одобрен със заповед № 138/7.04.2009 г. на кмета
на община Чепеларе ПУП – ПРЗ, при граници
на ПИ с пл. № 105: улица, ПИ с пл. № 106, улица
и ПИ с пл. № 104, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 125,
том І, рег. № 1308, дело № 118/29.08.2012 г., вписан в Службата по вписванията, гр. Чепеларе,
с вх. рег. № 125/29.08.2012 г., акт № 125, том 2,
дело № 316/2012 г., и подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ. Имотът е
собственост на Благовеста Димитрова Лазарова
и Боян Богомилов Лазаров.
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Пазарната стойност на 9/20 идеални части от
имота към настоящия момент е 18 351 лв.
5. Недвижим имот – УПИ, намиращ се в
с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив,
одобрен със заповеди № 123/1978 г., № 661/2010 г.
и № 342/2012 г., целият с площ 287,50 кв. м, който
УПИ VІ – за инфраструктурен обект, е образуван
от УПИ І-ЗПК „Мавруд“ от кв. 7, при граници по
скица: УПИ ІІ-17, УПИ ІV-17, улица, УПИ V-17,
УПИ І-17 и улица, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 10,
том 3, рег. № 4972, нот. дело № 403/23.11.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 29022/23.11.2012 г., акт № 46, том 81,
дело № 14676/2012 г. Имотът е собственост на
Благовеста Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 15 300 лв.
6. Недвижим имот – 1/5 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 38950.27.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 6.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в землището на с. Костиево, община
„Марица“, област Пловдив, местността Чукурица, с площ 7651 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: оризище, при съседи на имота: ПИ с
идентификатор № 38950.27.9, ПИ с идентификатор
№ 38950.27.57, ПИ с идентификатор № 38950.27.180
и ПИ с идентификатор № 38950.27.1, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот от
11.09.2012 г. на ЧСИ Петко Илиев с рег. № 821 с
район на действие Окръжен съд Пловдив, вписан
в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег.
№ 23534/4.10.2012 г., акт № 70, том 66. Имотът е
собственост на Благовеста Димитрова Лазарова
и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на 1/5 идеална част от
имота към настоящия момент е 2300 лв.
7. Недвижим имот № 002041 – нива с площ
10,800 дка, ІV категория, местност Дудулица,
по КВС на землище на с. Брестник, община
„Родопи“, област Пловдив, при граници и съседи: № 002042 – нива насл. на Георги Николов
Чинчуков, № 002043 – нива насл. на Димитър
Георгиев Чинчуков, № 002044 – нива насл. на
Тодор Кръстев Желязков, № 002089 – полски път
на Община „Родопи“, за предложената от Боян
Богомилов Лазаров цена 5700 лв., придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот от
7.01.2013 г. на ДСИ при Районния съд – Пловдив,
Здравка Тонева, вписано в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег. № 4474/26.02.2013 г., акт
№ 57, том 12. Имотът е собственост на Благовеста
Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 19 400 лв.
8. Недвижим имот № 018042 – нива с площ
4,500 дка, ІІІ категория, местност Хаджиосманица по КВС на землище на с. Брестник, община
„Родопи“, област Пловдив, при граници и съседи:
№ 018043 – нива насл. на Петър Николов Даскалов, № 018062 – полски път на Община „Родопи“,
№ 018041 – нива насл. на Георги Аргиров Ярев,
№ 018067 – нива насл. на Алекси Костадинов
Крушков, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 7.01.2013 г. на ДСИ
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при Районния съд – Пловдив, Здравка Тонева,
вписано в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 4474/26.02.2013 г., акт № 57, том 12.
Имотът е собственост на Благовеста Димитрова
Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 8100 лв.
9. Недвижим имот № 037056 – нива с площ
10,800 дка, ІІІ категория, местност Юручки друм
по КВС на землище на с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив, при граници и съседи:
№ 037057 – нива насл. на Ангел Асенов Жилов,
№ 037007 – полски път на Община „Родопи“,
№ 037055 – нива насл. на Василка Николова
Кабзамалова, № 037008 – полски път на Община
„Родопи“, придобит с постановление за възлагане
на недвижим имот от 7.01.2013 г. на ДСИ при Районния съд – Пловдив, Здравка Тонева, вписано
в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег.
№ 4474/26.02.2013 г., акт № 57, том 12, и подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
Имотът е собственост на Благовеста Димитрова
Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 19 400 лв.
10. Сумата в размер 8621 лв., представляваща
1/2 върнат заем от Боян и Благовеста Лазарови
на Иван Аврамов Александров.
11. Лек автомобил, марка и модел „Крайслер
Ваяджър“ с рег. № РВ 94 62 ВМ, рама № ІС4GНВ5R5NR664100, двигател № – няма данни, дата
на първа регистрация 18.11.1993 г. Автомобилът е
собственост на Благовеста Димитрова Лазарова
и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 800 лв.
12. Лек автомобил, марка и модел „Нисан Терано“
с рег. № РВ 8970 СН, рама № VSKTUR20U0220514,
двигател № TD2725812X, дата на първа регистрация 31.03.1995 г., придобит с договор от Англия
на 21.12.2007 г. Автомобилът е собственост на
Благовеста Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 6900 лв.
13. Ремарке за лек автомобил, марка и модел
„Кнаус 1701“ с рег. № РВ 3422 ЕН, рама № 1490220,
двигател № 003038948, дата на първа регистрация
9.08.1979 г., придобит с договор от Германия на
28.05.2008 г. Ремаркето е собственост на Благовеста Димитрова Лазарова и Боян Богомилов
Лазаров.
Пазарната стойност на ремаркето към настоя
щия момент е 2500 лв.
14. Ремарке за лек автомобил, марка и модел
„Лорд Муенстерланд МС 500“ с рег. № РВ 4178
ЕН, рама № 203799, двигател № – липсват данни,
дата на първа регистрация 2.07.1982 г., придобит с
договор от Германия на 3.08.2008 г. Ремаркето е
собственост на Благовеста Димитрова Лазарова
и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на ремаркето към настоя
щия момент е 3800 лв.
15. Лек автомобил, марка и модел „Рено Меган“
с рег. № РВ 8511 МА, рама № VF1KMS40636005195,
двигател № F9QT904C098585, дата на първа регистрация 14.06.2006 г., придобит от Благовеста
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Лазарова с договор от Германия на 8.08.2009 г.
Автомобилът е собственост на Благовеста Димитрова Лазарова и Боян Богомилов Лазаров.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 9800 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Боян Богомилов Лазаров и
Благовеста Димитрова Лазарова:
1. Сумата в размер 13 900 лв., получена от
продажбата на недвижим имот с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 45, том
V, рег. № 4682, дело № 222/19.10.2009 г., вписан
в Службата по вписванията – Сливен, с вх. рег.
№ 107/19.10.2009 г., акт № 107, том XIX, дело
№ 3601/2009 г., а именно: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 67338.560.14.3.12,
попадащ в сграда № 3, намиращ се в поземлен
имот № 67338.560.14, с адрес: Сливен, кв. Дружба, бл. 13, вх. В, ет. 2, ап. 12, с предназначение:
жилище, апартамент, с площ 31,85 кв. м, заедно
с избено помещение № 12 с площ 2,28 кв. м, с
припадащите се към обекта 0,863 % идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж върху терена.
2. Сумата в размер 8000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 45, том V,
рег. № 7632, дело № 845/12.10.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег.
№ 31089/12.10.2015 г., акт № 142, том 85, дело
№ 16494/2015 г., а именно: поземлен имот с идентификатор 35300.13.41 по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
намиращ се в с. Калековец, община „Марица“,
област Пловдив, ЕКАТТЕ 35300, в местността
Бонлука, с площ 16,015 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно
предназначение: оризище, четвърта категория.
3. Сумата в размер 17 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 105, том
II, рег. № 2234, дело № 301/3.11.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег.
№ 31195/3.11.2014 г., акт № 144, том 88, дело
№ 15668/2014 г., а именно: 1/2 идеална част
от апартамент № 15, представляващ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 6.12.2007 г. на
изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56784.511.103.2.15,
разположен на V етаж във вход „Д“ в жилищен
блок, представляващ съгласно кадастралната
карта сграда с идентификатор 56784.511.103.2,
разположен в поземлен имот с идентификатор
56784.511.103, намиращ се в Пловдив, с административен адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе
№ 71, със застроена площ 60,09 кв. м, състоящ
се от две стаи, кухня, баня, клозет, килер и две
антрета, при граници и съседи на апартамента
съгласно кадастралната карта: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.511.103.2.14, под обекта – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56784.511.103.2.12,
над обекта – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56784.511.103.2.18, ведно с 1/2
идеална част от прилежащото избено помещение
№ 95 с площ 4,45 кв. м, при граници и съседи на
избеното помещение съгласно придобивен акт:
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отляво – общо избено помещение, отдясно – изба
№ 94 и коридор, ведно с 1/2 идеална част от 0,89 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху терена.
4. Сумата в размер 5483,33 лв., получена от
продажбата на недвижим имот с постановление
за възлагане на недвижим имот от 24.08.2015 г.,
в сила от 7.10.2015 г., на ЧСИ Минка СтанчеваЦойкова с рег. № 822 с район на действие Окръжен
съд – Пловдив, вписан в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег. № 32650/23.10.2015 г., акт
№ 173, том 89, а именно: 2/6 идеални части от
поземлен имот с идентификатор № 38950.35.6 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 6.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ
се в землището на с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив, местността Дъбите, с площ
3003 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,
при съседи: ПИ с идентификатор № 38950.35.256,
ПИ с идентификатор № 38950.35.15, ПИ с идентификатор № 38950.35.254 и ПИ с идентификатор
№ 38950.35.5.
5. Сумата в размер 1100 лв., получена от
продажбата на недвижим имот с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 167,
том I, рег. № 1425, нот. дело № 155/15.03.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, с
вх. рег. № 6380/15.03.2013 г., акт № 114, том 17, дело
№ 2873/2013 г., а именно: имот № 001044 – нива
с площ 7,469 дка, V категория, местност До
селото, по КВС на землище с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив, при граници и
съседи: № 001043 – лозе, терасирано на Станка
Ангелова Узунова и др., № 025049 – полски път
на Община „Родопи“, № 001045 – нива насл. на
Йордан Ганев Ганджев, № 001060 – нива насл. на
Атанас Димитров Кръстев, при цена 7900 лв., за
ликвидиране собствеността между съделителите
Тодор Георгиев Конов, Спас Атанасов Шопов,
Тодор Костадинов Конов и други, дело № 318
от 6.06.2007 г., с местонахождение – стопански
двор на КЗПУ „Дунавци“, с. Дунавци, община
Казанлък, попадащ в поземлен имот № 000531.
6. Су мата в размер 500 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Крайслер Ваяджър“ с рег. № РВ 0168 ВХ, рама
№ ІС4GYN2MITU5468, двигател № VМ36В01526,
дата на първа регистрация 19.01.1996 г., придобит
с договор от 27.06.2008 г.
7. Сумата в размер 1000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел „Мерцедес С 320 ЦДИ“ с рег. № РВ 8291
МВ, рама № W DB220 0262А 246028, двигател
№ 61396030065399, дата на първа регистрация
3.09.2001 г., придобит с договор от Германия на
19.12.2011 г.
8. Су мата в размер 400 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Фолксваген Голф“ с рег. № РВ 7753 МС, рама
№ WVWZZZIHZSW554309, двигател № IZ522349,
дата на първа регистрация 7.07.1995 г., придобит
с договор от Германия на 10.03.2011 г.
9. С у м а т а в р а з м е р 4 0 0 0 л в., п о л у ч е на о т п рода жбата на лек а вт омоби л, мар ка и модел „Опел Зафира“ с рег. № РВ 6954
РН, рама № W0L0A HM75В2006190, двигател
№ А18ХЕR20РТ1978, дата на първа регистрация
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7.09.2010 г., придобит с договор от „Астарта
БГ“ – ЕООД, с представител Желяз Моллов на
5.09.2012 г.
10. Сумата в размер 1000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Мицубиши Паджеро“ с рег. № РВ 6186 ВР, рама
№ V244009462, двигател № 4D56ВК0545, дата на
първа регистрация 1.08.1991 г., регистрация в
КАТ на 7.01.2008 г.
11. Сумата в размер 1000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Хюндай Туксон“ с рег. № РВ 9777 МР, рама
№ К МНJN81V Р6U435578, двигател № – н яма
данни, дата на първа регистрация 12.03.2007 г.,
закупен от Благовеста Лазарова с договор от
Германия на 29.10.2010 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Боян Богомилов Лазаров:
1. Вземането в размер 3300 лв. на Боян Богомилов Лазаров срещу Митра Начева Тодорова
от предоставен заем.
2. Сумите в общ размер 660 лв. представляват
получени вземания от Боян Лазаров по изпълнително дело № 675/2008 г. на ЧСИ Зорница Добринова-Христова, рег. № 829, район на действие
ОС – Пловдив.
3. Сумата в размер 5000 лв. представлява върнат
заем на Боян Лазаров от Иван Стоилов Кънчев.
4. Вземането в размер 2000 лв. на Боян Богомилов Лазаров срещу Рангел Димитров Димитров
от предоставен заем.
5. Вземането в размер 1360 лв. на Боян Богомилов Лазаров срещу Любомир Милков Кутинчев
от предоставен заем.
6. Сумата в размер 37 375 лв. представлява
получено вземане по цесия на Боян Богомилов
Лазаров от ЗПК „Брестник-85“, ЕИК 825331044,
по изпълнително дело № 600/2011 г. от ЧСИ
Минка Цойкова.
7. Сумата в размер 9000 лв. представлява върнат заем по запис на заповед на Боян Богомилов
Лазаров от ЗПК „Брестник-85“ по изпълнително
дело № 600/2011 г. от ЧСИ Минка Цойкова.
8. Вземането в размер 40 000 лв. на Боян Богомилов Лазаров срещу „Екофрукт БГ“ – ЕООД,
ЕИК 201844157, представляващо предоставен заем.
9. Сумата в размер 186 762,51 лв. представляваща разликата от предоставения заем на „Кредит Актив“ – ЕООД, ЕИК 160094681, в размер
320 000 лв. и действителния остатък от изтеглените кредити през 2005 г. и 2006 г. от Боян
Богомилов Лазаров.
10. Сумата в размер 599,35 лв., внесена по
разплащателна сметка в евро с IВАN: ВG25
СЕСВ 9790 14ЕЗ 7836 00, открита на 11.06.2013 г.
в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
11. Общата сума в размер 24 361 лв., внесена по разплащателна сметка в левове с IВАN:
ВG10РRСВ92301000073415, открита на 22.11.2001 г.
в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
12. Общата су ма в размер 39 832,60 лв.,
представляваща преведени суми от трети лица
по разплащателна сметка в левове с IВА N:
ВG10РRСВ92301000073415, открита на 22.11.2001 г.
в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
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13. Сумата в размер 10 282,46 лв., равняващи
се на 5257,34 евро, внесена по разплащателна
сметка в евро с IВАN: ВG13РRСВ92301400073425,
открита на 23.05.2008 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
14 . С у м а т а в р а з м е р 11 18 5 л в . , в н е сена по смет ка с № 80 0231027357110/ IВА N:
ВG66UВВS80021027357110, открита на 18.02.2004 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
15. Сумата в размер 39 296,50 лв. представлява
вноски от трети лица по сметка с № 800231027357110/
IВА N: ВG66UВВS80021027357110, открита на
18.02.2004 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
16. Общата сума в размер 157 309,78 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от проверяваното лице по сметка с № 800231027357110/
IВА N: ВG66UВВS80021027357110, открита на
18.02.2004 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
17. Общата сума в размер 2223,60 лв., равняващи се на 1136,91 евро, представляваща вноски
на каса от проверяваното лице по сметка в евро
с № 800231420500510 (ВG62UBВS800231420500510),
открита на 20.06.2007 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
18. Общата су ма в размер 11 112,85 лв.,
равняващи се на 5681,91 евро, представляваща
вноски на каса от трето лице по сметка в евро с
№ 800231420500510 (ВG62UBВS800231420500510),
открита на 20.06.2007 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
19. Общата сума в размер 21 776,07 лв., равняващи се на 11 133,93 евро, представляваща
вноски на каса от проверяваното лице за погасяване на кредит през 2011 г., по сметка в евро
с № 800231420500510 (ВG62UBВS800231420500510),
открита на 20.06.2007 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
20. Сумата в размер 1400 лв. представлява
вноски на каса от проверяваното лице по сметка
с № 800232053155130, открита на 11.08.2011 г. в
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
21. Сумата в размер 47 782,63 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с открита кредитна карта към
нея: IBAN: BG1ЗFINV91501ОВGNOYFXG (ВG21СВUN91951000386826), открита на 2.08.2011 г., в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
22. Сумата в размер 665 лв., представляваща
вноски на каса от трето лице по разплащателна
сметка в левове с открита кредитна карта към
нея: IBAN: BG1ЗFINV91501ОВGNOYFXG (ВG21СВUN91951000386826), открита на 2.08.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
23. Общата сума в размер 41 815,93 лв., представ
ляваща вноски на каса от проверяваното лице по
умна сметка с IBAN: ВG75FINV915010UB386933
(ВG42СВUN91951000386933), открита на 3.08.2011 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
24. Общата сума в размер 7110 лв., представ
ляваща вноска на каса от трети лица по умна
сметка с ВG75FIN V915010UB386933 (ВG42СВUN91951000386933), открита на 3.08.2011 г. в
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„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
25. Общата сума в размер 31 355 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното
лице за погасяване на кредит № 68673 по умна
сметка с ВG75FIN V915010UB386933 (ВG42СВUN91951000386933), открита на 3.08.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
26. Сумата в размер 922,33 лв., равняващи се
на 471,58 евро, представлява вноски на каса от
проверяваното лице по разплащателна сметка в
евро с IBAN: ВG42FINV915010UВ384714 (ВG46СВUN91951040384714), открита на 19.07.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
27. Сумата в размер 16 247,76 лв., равняващи
се на 8307,35 евро, представляваща вноска на
каса от трето лице по разплащателна сметка в
евро с IBAN: ВG42FINV915010UВ384714 (ВG46СВUN91951040384714), открита на 19.07.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
28. Сумата в размер 51 051,07 лв., равняващи се на 26 102 евро, представлява вноски на
каса от проверяваното лице за погасяване на
кредит № 68673 по разплащателна сметка в
евро с IBAN: ВG42FINV915010UВ384714 (ВG46СВUN91951040384714), открита на 19.07.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
29. Сумата в размер 111 316,13 лв. представлява
вноски на каса от проверяваното лице по заплатна
сметка в левове с IBAN: ВG15СВUN91951000288188,
открита на 10.02.2010 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
30. Сумата в размер 13 000 лв. представлява
вноски на каса от проверяваното лице за погасяване на кредит № 68673 за 2011 г. по заплатна
сметка в левове с IBAN: ВG15СВUN91951000288188,
открита на 10.02.2010 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
31. Вземането в размер 10 000 лв. на Боян
Лазаров срещу „Кредит Актив“ – ЕООД, представлява предоставени парични средства на
26.08.2010 г. по заплатна сметка в левове с IBAN:
ВG15СВUN91951000288188, открита на 10.02.2010 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Боян Богомилов Лазаров.
32. Сумата в размер 95 000 лв. представлява заем от Боян Богомилов Лазаров на „МБ
Принт БГ“ – ООД, от сметка с IBAN: ВG15СВUN91951000288188 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Боян Богомилов Лазаров.
33. Сумата в размер 112 000 лв., представляваща върнат заем на 22.11.2010 г. от „МБ Принт
БГ“ – ООД, по набирателна сметка с IBAN:
ВG53FINV91955000240808, открита на 28.07.2009 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
„МБ Принт БГ“ – ООД.
34. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
предоставен заем от Боян Лазаров на „Екофрукт
БГ“ – ЕООД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Благовеста Димитрова Лазарова:
1. Вземането в размер 9100 лв. на Благовеста Димитрова Лазарова срещу „МБ Принт
БГ“ – ООД, ЕИК 200799702, представляващо
предоставен заем.
2. Вземането в размер 81 190 лв. на Благовеста Димитрова Лазарова срещу „МБ Принт
БГ“ – ООД, ЕИК 200799702, представляващо
предоставен заем.
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3. Сумата в размер 67 525,03 лв., равняващи се
на 34 525 евро, внесени от Благовеста Лазарова
през 2014 г. и 2015 г. по сметка в евро с IBAN:
ВG86DEMI92401400123297, открита на 28.04.2014 г.
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Благовеста
Димитрова Лазарова.
4. Су мата в размер 6258,66 лв., равн яващи се на 3200 евро, внесени от Александрина
Мачева през 2015 г. по сметка в евро с IBAN:
ВG86DEMI92401400123297, открита на 28.04.2014 г.
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Благовеста
Димитрова Лазарова.
5. Сумата в размер 114 187,58 лв., представляваща внесени суми за погасяване на усвоен
кредит по разплащателна сметка № 13429703
(IBAN: ВG29SТSА93000013429703), открита на
23.01.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Благовеста Димитрова Лазарова.
6. Сумата в размер 12 228,29 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка
№ 13429703 (IBAN: ВG29SТSА93000013429703),
открита на 23.01.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Благовеста Димитрова Лазарова.
7. Сумата в размер 55 505,88 лв., представляваща вноски на каса от съпругата на проверява но т о лице по разп лащат елна смет ка
с IВА N: ВG42FIN V915010UB262494 (ВG 09СВUN91951000262494), открита на 11.11.2009 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Благовеста Димитрова Лазарова.
8. Сумата в размер 200 лв., представляваща
вноски на каса от трето лице по разплащателна
сметка с IВАN: ВG42FINV915010UB262494 (ВG09СВUN91951000262494), открита на 11.11.2009 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Благовеста Димитрова Лазарова.
9. Сумата в размер 6536,45 лв., равняващи се
на 3341,88 евро, представлява вноски на каса от
съпругата на проверяваното лице по спестовен
влог в евро с IВАN ВG28FINV915040UB280579
(ВG11CBUN919540280579), открит на 12.01.2010 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Благовеста Димитрова Лазарова.
10. Сумата в размер 2400 лв., представляваща вноски на каса от съпругата на проверяваното лице по срочен депозит в левове с IBAN:
ВG08СВUN91952000493726, открит на 9.07.2013 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Благовеста Димитрова Лазарова.
11. Сумата в размер 20 690,32 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN: DE
96 1001 0010 0085 3721 13, открита на 20.01.2014 г.
в банка „Deutsche Postbank AG“, адрес: Воnn
53113, „Friedrich-Еbert-Allee“ № 114-126, с титуляр
Благовеста Лазарова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Благовеста Димитрова
Лазарова:
1. Сумата в размер 2500 лв. – действително полученото от продажбата на 100 дружествени дяла
по 50 лв. от капитала на „МБ Принт БГ“ – ООД,
извършена с договор за покупко-продажба на
дружествени дялове.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху процесното имущество в
срок до датата и часа на насроченото първо съдебно заседание, което ще се проведе на 18.01.2018 г.
от 15,30 ч. в ОС – Пловдив, Съдебна палата, бул.
Шести септември № 167.
6970
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Варненският окръжен съд, търговско отделение, по търговско дело № 587/2016 г. по описа
на съда съобразно чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява,
че с решение № 582 от 25.08.2017 г.: прекратява
производството по несъстоятелност на „Футболен
клуб Владислав 2009“ (с предишно наименование
„Футболен клуб Спартак 19187“, Варна, pег. по
ф. д. № 103/2009 г. на ВОС, БУЛСТАТ 175748184,
със седалище и адрес на управление гр. Варна,
ул. Селиолу № 39) на основание чл. 632, ал. 4
ТЗ; постановява заличаване на „Футболен клуб
Владислав 2009“ (с предишно наименование
„Футболен клуб Спартак 19187“), Варна, pег. по
ф. д. № 103/2009 г. на ВОС, БУЛСТАТ 175748184,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Селиолу № 39, на основание чл. 632, ал. 4
ТЗ; решението подлежи на вписване в книгата
по чл. 634в ТЗ и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден във ВОС; препис
от диспозитива на решението да се изпрати за
обнародване в „Държавен вестник“ съобразно
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ; решението подлежи на
обжалване пред Апелативния съд – Варна, в
седемдневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ на основание чл. 633, ал. 1 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ. След влизане на
решението в сила препис от него да се изпрати
за отразяване в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден във ВОС, по партиден
номер 5, том 56, стр. 18, по ф.д. № 103/2009 г.;
решението да се отрази в книга по чл. 634в ТЗ.
6792
Врачанският окръжен съд с Решение № 88 от
18.08.2017 г. по т.д. № 44/2016 г. на ВОС прекратява
производството по несъстоятелност за Фондация „България Европа земя“, Враца, БУЛСТАТ
106596214, регистрирана по ф. д. № 393/2005 г. по
описа на Окръжния съд – Враца, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Мито Орозов № 8,
ет. 1, ап. 1, представлявана от Ангелина Стоянова
Иванова-Николова. Постановява заличаване от
търговския регистър на Фондация „България
Европа земя“, Враца, БУЛСТАТ 106596214, регистрирана по ф.д. № 393/2005 г. по описа на
Окръжния съд – Враца, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Мито Орозов № 8, ет. 1,
ап. 1, представлявана от Ангелина Стоянова Иванова-Николова. Решението подлежи на незабавно
изпълнение и действа по отношение на всички.
Решението подлежи на въззивно обжалване в
7-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Софийския апелативен съд.
6931
Старозагорският окръжен съд, търговско
отделение, с решение № 252 от 7.08.2017 г. по
търговско дело по несъстоятелност № 3/2001 г.
възстановява на основание чл. 747 и чл. 748, ал. 2
ТЗ правата на Тихомир Иванов Орсов с адрес
гр. Казанлък, кв. Васил Левски № 31, вх. А, ап. 13,
като заличава и отменя занапред последиците,
които законът свързва с обявяването в несъстоя
телност на „Енина“ – ЕООД, с. Енина, община
Казанлък, и оставането на неудовлетворени от
това дружество кредитори.
6793
Софийският градски съд обявява в несъстоятелност длъжника Фондация „Радио Нова
Европа“, регистрирана по ф.д. № 12246/1999 г. по
описа на Софийския градски съд, със седалище
и адрес на управление София, бул. Витоша № 18.
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Постановява прекратяване дейността на предприятието на длъжника Фондация „Радио Нова
Европа“. Задължава длъжника във фирмата си
да прави добавка „в несъстоятелност“. Допуска
обезпечение чрез налагане на обща възбрана и
запор върху имуществото на длъжника Фондация
„Радио Нова Европа“. Спира производството по
търговско дело № 4974 по описа за 2016 г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-8
състав, на основание чл. 632, ал. 5 във връзка с
ал. 1 ТЗ. Указва на кредиторите и на длъжника
Фондация „Радио Нова Европа“, че на основание
чл. 632, ал. 2 ТЗ спряното производство може да
бъде възобновено в срок една година от вписването на решението (обнародването на решението
в „Държавен вестник“) по молба на кредитор или
на длъжника, при условие че бъде удостоверено
наличие на достатъчно имущество на длъжника
или при представяне на доказателства за предплащане на сумата 3000 лв., необходима за покриване на началните разноски в производството
по несъстоятелност. Указва на кредиторите и на
длъжника Фондация „Радио Нова Европа“, че ако
в срок една година от вписването на решението
(обнародването на решението в „Държавен вестник“) не бъде поискано възобновяване на производството, производството по несъстоятелност
следва да бъде прекратено и да бъде постановено
заличаване на длъжника от регистъра. Отменя
насроченото за 12.09.2017 г. първо събрание на
кредиторите на Фондация „Радио Нова Европа“.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на вписване в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към СГС
и обнародване в „Държавен вестник“. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния
съд – София, в седемдневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
7157
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-18 състав, призовава кредиторите на длъжника
„Ровотел Стийл“ – ООД, да се явят в заседание
на 20.10.2017 г. в 11 ч., което ще се проведе в Софийския градски съд, бул. Витоша № 2, по т. д.
№ 2512/2017 г., на СГС, ТО, 18 състав, образувано
по молбата по чл. 679 ТЗ на „Банка ДСК“ – ЕАД,
срещу „Ровотел Стийл“ – ООД.
7158

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на Националното
сдружение на българските превозвачи – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 4 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
4.11.2017 г. в 14 ч. в залата на хотел „Лион“ – Боровец, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на УС за отчетния период; 2. отчет за
финансовото състояние на НСБП; 3. разглеждане на заявление на фирма „Транспрес“ – ООД,
за напускане на сдружението, респективно за
напускане на УС от г-н Веселин Стоянов; избор
на нов член на УС; 4. обсъждане на промени в
устава на НСБП; 5. разни. Материалите за заседанието на общото събрание на НСБП ще бъдат
на разположение на всички членове в работното
време в офиса на сдружението.
7172
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56. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на българските застрахователи“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.11.2017 г. в 10 ч. в София, хотел
„София Хотел Балкан“, зала „Роял 2“, пл. Света
Неделя № 5, при следния дневен ред и проекти за
решения: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2016 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на управителния съвет за
2016 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2016 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за дейността
на контролния съвет за 2016 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2016 г.; проект на решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2016 г.; 4. приемане основни насоки, годишна програма за дейността и
бюджет на сдружението; проект за решение: ОС
приема основни насоки, годишна програма за
дейността и бюджет на сдружението; 5. промени
в управителния съвет на сдружението; проект
на решение: ОС приема промени в управителния съвет на сдружението; 6. приемане на нови
членове на сдружението; проект за решение: ОС
приема нови членове на сдружението; 7. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете в офиса
на сдружението – София, ул. Граф Игнатиев № 2,
ет. 2, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на ОС.
Поканват се всички членове да вземат участие
в ОС, като се представляват от законните си
представители или писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7163
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на завършилите МГИМО, София, на основание
чл. 28 от устава във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о т че т но -изборно общо с ъбра н ие на
асоциацията на 22.11.2017 г. в 18 ч. в зала 1 на
Федерацията на НТС на ул. Георги С. Раковски
№ 108 в София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. промени в устава на асоциацията; 4.
избор на нов управителен съвет и председател;
5. избор на нов контролен съвет и председател;
6. други въпроси.
6962
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на бившите полицаи
„Експол“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 11, ал. 6 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 13.11.2017 г. в 18 ч. на адрес:
София, бул. Христо Ботев № 8, в залата за пушачи на ресторант „Кали“, при следния дневен ред:
1. изслушване, дискусия и приемане отчета на
управителния съвет за 2016 г. и освобождаване на
членове на сдружението; 2. обсъждане и приемане
на промени в устава на сдружението, свързани
с отпадане на задължението за обнародване в
„Държавен вестник“ на поканата за свикване на
общо събрание и промяна в броя на членовете
на УС; 3. промяна в устава, избор на нов председател и членове на УС на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. на същата дата
и място, при обявения дневен ред независимо от
броя на явилите се делегати.
7149
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на
15.11.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Козяк № 1, Аула
на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за
дейността на управителния и контролния съвет
на АСМБ – СУ; 3. освобождаване от длъжността
членове на управителния и контролния съвет на
АСМБ – СУ; 4. избиране на нов управителен съвет
на АСМБ – СУ, за мандат 2016/2017 г.; 5. избиране
на нов контролен съвет на АСМБ – СУ; 6. разни.
Поканват се всички членове на АСМБ – СУ, да
участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 19.7 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с половин час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе при 1/3 от броя на явилите се делегати.
7114
25. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 2 от устава
на камарата свиква общо събрание на членовете
на камарата на 14.11.2017 г. в 16 ч. в хотел „София
Хотел Балкан”, пл. Света Неделя № 5, София,
при следния дневен ред: 1. преглед и приемане
на годишния счетоводен отчет на проверителя
за 2016 г.; 2. приемане на бюджета за 2018 г.; 3.
промени в устава на Американската търговска
камара в България; 4. приемане на Етичен кодекс
на Американската търговска камара в България;
5. освобождаване от отговорност на членове на
съвета на директорите; 6. избор на нови членове
на съвета на директорите; 7. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на камарата: София, Бизнес парк София, Младост 4, сграда 2, ет. 6. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 10, секция В, ал. 7 от устава на камарата
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7137
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.12.2017 г. в 13,30 ч. в София, Централ Парк Хотел, бул. Витоша № 106,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет; 2. финансов отчет за
2017 г. и проектобюджет за 2018 г.; 3. програма за
дейността на сдружението през 2018 г.; 4. разни.
7112
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на предприемачите
„Лудогорие“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.11.2017 г. в 10 ч., хотел
„Черно море“, бул. Сливница № 33, 9000 Варна,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на годишния отчет за дейността
на сдружението и финансов отчет за 2017 г. (за
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период 3.12.2016 г. – 11.11.2017 г.) и за мандата на
УС от 5.09.2015 г. до 11.11.2017 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. избор на председател
на управителния съвет; 4. избор на членове на
управителния съвет; 5. избор на членове на контролния съвет; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същия адрес и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
адреса на управление на сдружението: Варна,
ул. Генерал Петър Кюркчиев № 3. Поканват се
всички членове на сдружението да участват в
общото събрание лично, чрез законни или упълномощени от тях представители.
7171
36. – Управителят на СНЦ „Милосърдие за
теб“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 20.11.2017 г. в 10 ч.
във Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 55, вх. 1, партер,
при следния дневен ред: 1. промяна в членския
състав на сдружението, освобождаване на членове
и приемане на нови членове; 2. промени в устава
на сдружението; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
6991
6. – Управителният съвет на Клуб по спортни
танци „Ксани денс“, Велико Търново, на основание чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.11.2017 г. в 18 ч. в залата за тренировки на
клуба на адрес: Велико Търново, ул. В. Левски
№ 15, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет до ноември
2017 г.; 2. отчет на финансовото състояние на
сдружението; прогнозиране на бъдещите разходи на сдружението, свързани с дейността му,
и обсъждане на източници за покриването им;
3. избиране на нов управителен съвет поради
изтичане на мандата; 4. промяна в адреса на
управление на сдружението; 5. обсъждане на
съдържанието на устава и приемане на промени
в него по необходимост; 6. други. На основание
чл. 12, ал. 1 от устава общото събрание започва
работа и е законно, ако присъстват повече от
половината от членовете му. При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 2 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстващите са повече от броя
на членовете на управителния съвет.
7152
1. – Управителният съвет на сдружение „ВСК
Електро – Пазард ж ик“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква събрание на пълномощниците
на 17.11.2017 г. в 15 ч. в сградата на „Електрораз
пределение Юг“, ул. Гурко № 4, Пазарджик, в
заседателната зала на ет. 3, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението за
периода януари – октомври 2017 г.; 2. предложение за освобождаване от отговорност членовете
на УС и на ревизионната комисия за дейността
на сдружението за периода ноември 2001 г. – октомври 2017 г.; 3. предложение за нови членове
на УС и на ревизионната комисия; 4. обсъждане

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

възнаграждението на УС; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе при същия дневен ред в 16 ч. на
същото място.
7182
5. – Управителният съвет на „Университетска фондация „Свети Паисий“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое решение от
25.07.2017 г. свиква общо събрание на Съвета на
дарителите на „Университетска фондация „Свети
Паисий“ на 4.12.2017 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив,
ул. Цар Асен № 24, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членовете и председателя на
управителния съвет; 2. избор на нови членове и
председател на управителния съвет; 3. изменение
на учредителния акт; 4. разни. Всички материали,
свързани с общото събрание, са на разположение
в седалището на фондацията и при поискване
ще бъдат предоставяни на членовете на Съвета
на дарителите.
7126
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Тракийско
дружество „Одринска епопея“ – Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 7 от устава на
дружеството свиква общо събрание на 22.11.2017 г.
в 17 ч. в офиса в Поморие, ул. Симеон № 25, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 2016 г.; 2. обсъждане и
приемане на програма за дейността на дружеството
за 2018 г.; 3. изменения и допълнения в устава; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7091
9. – Управителният съвет на Общински младежки спортен клуб „Циклон“ – Поморие, на основание чл. 24 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.12.2017 г. в 17 ч. на адреса на
сдружението: община Поморие, гр. Поморие 8200,
ул. П. К. Яворов № 3, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на сдружението; 2.
изменение и допълване на устава на основание
чл. 23 във връзка с чл. 25, 26 и 27; 3. текущи.
7147
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развитие на
индивиди, групи и организации“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.11.2017 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението – Русе, ж.к. Дружба
3, бл. 10, вх. 5, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на Ивелина Минчева Дандовска като представляващ
сдружението, член на управителния съвет и
член на сдружението; 2. вземане на решение за
освобождаване на Майя Димитрова Грозданова
като заместник-председател и преминаването є в
сдружението като негов редовен член; 3. вземане
на решение за приемане на нови членове на сдружението; 4. избор на нов член на управителния
съвет и представляващ сдружението на мястото
на напусналата Ивелина Минчева Дандовска и
избор на нов член на управителния съвет и заместник-председател на сдружението на мястото
на напусналата Майя Димитрова Грозданова; 5.
други процедурни въпроси.
6984
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16. – Управителният съвет на сдружение
Боксов к луб „Русе – гр. Русе“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 5.12.2017 г. в 18 ч.
в Русе, ул. Отец Паисий № 2, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за
2017 г.; 2. освобождаване на членовете на УС и
избор на нов състав на УС; 3. организационни
и други въпроси. Материалите за събранието
и съот вет ни те п роек торешени я по дневни я
ред са на разположение на адрес: Русе, зала
„Дунав“. При недостатъчен кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на същото място и при същия
дневен ред в 19 ч.
7115
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Cпортен клуб „Сапарева баня“,
гр. Сапарева баня, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 3, т. 2 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 17.11.2017 г. в 18 ч. в.
малкия салон на читалище „Просветен лъч“, гр.
Сапарева баня, ул. Германея № 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Спортен клуб „Сапарева баня“ през 2016 г. – м.
октомври 2017 г.; 2. док лад за финансовото
състояние на клуба и представяне на финансов
отчет за 2016 г. – м. октомври 2017 г.; 3. приемане на нови пълноправни членове на клуба; 4.
освобождаване на членове и приемане на нови
членове в управителния съвет; 5. освобождаване
на членове и приемане на нови членове в контролния съвет; 6. предложения за обсъждане на
други актуални за клуба въпроси. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 23,
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ал. 4, т. 1 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч.
7164
47. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 25.11.2017 г. в 10 ч. в залата
на Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1858“, Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на Тракийско дружество „Одринска епопея“; 2. приемане на бюджет
2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7127
Веселина Минкова Радкова – ликвидатор на
Фондация „Европа за всички деца“ с БУЛСТАТ
130933864, със седалище и адрес на управление:
София, район „Възраждане“, Зона Б-5, ул. Одрин
№ 52, вписана по ф.д. № 4439/2002 г. по описа
на Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7151
Калинка Радева Лонева – ликвидатор на
Фондация „Взаимопомощ на химиците в Североизточна България“ със седалище и адрес на
управление гр. Девня, Индустриална зона, офис
сграда на „Агрополихим“ – АД, ЕИК 103854836, в
ликвидация по ф.д. № 308/2004 г. на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят вземанията си.
7116

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
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