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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и
бр. 55 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2а:
а) в ал. 2 думата „специализиран“ се заличава;
б) в ал. 5, т. 5 думите „ал. 10“ се заменят
с „ал. 9“.
2. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Едновременно с уведомяването на
компетентния орган по ал. 1 възложителят
информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, когато има такава, и чрез
средствата за масово осведомяване и/или по
друг подходящ начин. Възложителят уведомява
писмено кмета на съответната община, район
и кметство, който от своя страна обявява
инвестиционното предложение на интернет
страницата си.“;
б) в ал. 3:
аа) в т. 5 думите „от повърхностни води,
и/или подземни води“ се заменят с „водовземане или ползване на повърхностни води и/
или подземни води“;
бб) създава се нова т. 6:
„6. очаквани вещества, които ще бъдат
емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или
е възможен контакт с води;“
вв) досегашните т. 6 – 9 стават съответно
т. 7 – 10.
3. В чл. 4а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща
уведомлението по чл. 4 на директора на съответната басейнова дирекция за становище
по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите
относно допустимостта на инвестиционното
предложение спрямо режимите, определени
в действащите планове за управление на

речните басейни и планове за управление на
риска от наводнения, когато инвестиционното
предложение предвижда или е свързано със:
1. водовземане от повърхностни или подземни води;
2. ползване на повърхностни или подземни
водни обекти;
3. заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
4. заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от
замърсяване на подземните води;
5. приоритетни и/или опасни вещества от
дейността, при които се осъществява или е
възможен контакт с води.“;
б) в ал. 2 се правят следните допълнения:
аа) в т. 2 след думите „инвестиционни
предложения“ се добавя „и/или въздействия,
в резултат от реализирането им“;
бб) създава се т. 6:
„6. заключение за приложимостта на чл. 93,
ал. 9, т. 3 ЗООС.“
4. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 7:
„7. прилагане на чл. 93, ал. 9 ЗООС.“
5. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „възложителят“ се добавя „заплаща такса в размер,
определен с Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59
от 2016 г.), наричана по-нататък „Тарифата“
и“, а думите „по чл. 93, ал. 2 или 3 ЗООС“
се заличават;
бб) в т. 1 думите „и информация относно
обществения интерес към инвестиционното
предложение, който е проявен по реда на
ал. 9“ се заличават;
вв) точка 4 се отменя;
б) в ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 6 от“;
в) в ал. 9:
аа) в основния текст думата „възложителят“ се заменя с „компетентният орган или
оправомощено от него длъжностно лице“;
бб) в т. 1 думите „и/или“ се заменят със
съюза „и“;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. предоставя копие на искането по ал. 1
и информац и я та по п ри ложение № 2 на
електронен носител на съответната община/
район/кметства по чл. 5, ал. 2.“
6. В чл. 7:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „по отношение на степента на значимост на въздействието и риска
за човешкото здраве“ се заличават, а след
думите „чл. 6, ал. 1“ се поставя запетая и
се добавя „т. 1 – 3“;
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бб) в буква „а“ числото „10“ се заменя с „14“;
вв) в буква „б“ числото „10“ се заменя с „14“;
гг) създава се буква „в“:
„в) Министерството на здравеопазването
или съответната РЗИ изготвят становище
въз основа на предоставената от възложителя информация и мотивирани заключения
по отношение на степента на значимост на
въздействието и риска за човешкото здраве
в документацията по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3;“
дд) в т. 3 думите „Главна инспекция по
труда“ се заменят с „по околна среда“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато в срока по ал. 2, т. 2 – 4 не постъпи становище, се приема, че съответното
ведомство няма бележки и предложения към
предоставената документация по чл. 6, ал. 1.“;
в) в ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 6 от“.
7. В чл. 8, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2
Министерството на здравеопазването или
съответната РЗИ изрази необходимост от
извършване на ОВОС.“
8. В чл. 10, ал. 1 след думите „чл. 92, т. 1
ЗООС, или“ се добавят „за случаи по чл. 93,
ал. 9 ЗООС, или“.
9. В чл. 11:
а) в ал. 6, т. 4 думите „т. 8“ се заменят с
„т. 10“;
б) в ал. 8 думите „ал. 5 и 6“ се заменят с
„ал. 4 – 7“.
10. В чл. 12, ал. 2, т. 4 думите „т. 9“ се
заменят с „т. 11“.
11. В чл. 13, ал. 1 след думата „внася“ се
добавя „такса в размер, определен с Тарифата,
и“, а думите „и копие от документ за платена
такса“ се заличават.
12. В чл. 14:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2 числото „14“ се заменят с „20“;
бб) в т. 3 думите „в т.ч. че не се предполага значително отрицателно въздействие и
възникване на риск за човешкото здраве“ се
заменят с „и предложения по представената документация“ и запетаята пред тях се
заличава;
вв) в т. 4 думите „въз основа на критерии,
одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на
околната среда и водите“ се заличават;
б) в ал. 7 думите „Главна инспекция по
труда“ се заменят с „по околна среда“;
в) в ал. 11 накрая се създава изречение
второ:
„Когато в посочения срок не постъпи становище, се приема, че съответното ведомство
няма бележки, предложения и изисквания към
инвестиционното предложение.“
13. В чл. 15, ал. 1 изречение трето се изменя така:
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„Компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице осигурява обществен
достъп до документацията по ОВОС за период
най-малко 30 календарни дни преди срещата/
срещите за общественото обсъждане по чл. 17
чрез интернет страницата си на определено
за целта място.“
14. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 2 думите „и/или“ се заменят с „или“;
б) в т. 4 след думите „обществено обсъждане“ се поставя запетая и се добавя „за
оповестяване от компетентния орган чрез
неговата интернет страница на определено
за целта място“.
15. В чл. 18, ал. 1, т. 2 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“ и думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
16. В чл. 22, ал. 4 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
17. Приложение № 2 към чл. 6 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 6
Информация за преценяване на необходимостта
от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на
възложителя – физическо лице, търговско
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
2. Пълен пощенски адрес.
3. Телефон, факс и e-mail.
4. Лице за контакти.
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното
предложение:
а) размер, засегната площ, параметри,
мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение
в неговата цялост;
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
в) използване на природни ресурси по
време на строителството и експлоатацията
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
е) риск от големи аварии и/или бедствия,
които са свързани с инвестиционното предложение;
ж) рисковете за човешкото здраве поради
неблагоприятно въздействие върху факторите
на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.
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3. Описание на основните процеси (по
проспектни данни), капацитет, включително
на съоръженията, в които се очаква да са
налични опасни вещества от приложение
№ 3 към ЗООС.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително
за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо
използване.
6. Предлагани методи за строителство.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,
както и за разположените в близост елементи
от Националната екологична мрежа и найблизко разположените обекти, подлежащи на
здравна защита, и отстоянията до тях.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
и др.; Национална екологична мрежа.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив
на строителни материали, нов водопровод,
добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
12. Необходимост от други разрешителни,
свързани с инвестиционното предложение.
III. Местоположение на инвестиционното
предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони,
поради което тези характеристики трябва да
се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни
устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната
екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита.
IV. Тип и характеристики на потенциалното
въздействие върху околната среда, като се взе-
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мат предвид вероятните значителни последици
за околната среда вследствие на реализацията
на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното
наследство, въздуха, водата, почвата, земните
недра, ландшафта, климата, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното
предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от
уязвимостта на инвестиционното предложение
от риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко,
непряко, вторично, ку мулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и
временно, положително и отрицателно).
5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато
население; населени места (наименование,
вид – град, село, курортно селище, брой на
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
6. Вероятност, интензивност, комплексност
на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
8. Комбинирането с въздействия на други
съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
9. Възможността за ефективно намаляване
на въздействията.
10. Трансграничен характер на въздействието.
11. Мерки, които е необходимо да се включат
в инвестиционното предложение, свързани с
избягване, предотвратяване, намаляване или
компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната
среда и човешкото здраве.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.“
18. В приложение № 5 към чл. 4, ал. 1:
а) в раздел „Характеристика на инвестиционното предложение“:
аа) в т. 5 думите „от повърхностни води,
и/или подземни води“ се заменят с „водовземане или ползване на повърхностни води и/
или подземни води“;
бб) създава се нова т. 6:
„6. очаквани вещества, които ще бъдат
емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или
е възможен контакт с води;“
вв) досегашните т. 6 – 9 стават съответно
т. 7 – 10;
б) в т. І се създава изречение второ:
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„Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС
да се проведе задължителна ОВОС, без да се
извършва преценка.“
19. В приложение № 6 към чл. 6, ал. 1:
а) в раздел „Приложение“ т. 2 се изменя
така:
„2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.“;
б) точка 3 се отменя;
в) досегашната т. 4 става нова т. 3;
г) досегашната т. 5 става т. 4;
д) точка 6 се отменя.
20. В приложение № 8 към чл. 13, ал. 1
т. 12 се изменя така:
„12. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса по Тарифата.“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от
2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 5 се отменя.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
околната среда и водите води“ се заменят с
„Министерството на околната среда и водите
и РИОСВ водят“;
б) в ал. 4, в основния текст след думите
„се определят“ се добавя „правилата за неговото водене“.
3. В чл. 7а, ал. 3 думата „специализиран“
се заличава.
4. В чл. 8, ал. 1 след думите „плана/програмата“ се добавя „или тяхно изменение“.
5. В чл. 8а:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите (ДВ, бр. 39 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59
от 2016 г.)“;
б) в ал. 2 т. 7 се отменя.
6. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентният орган по чл. 4 или
оправомощено от него длъжностно лице изпраща представената с искането документация
по чл. 8а за становище, като определя срок
за отговор до 14 дни от получаването є по
отношение на необходимостта от извършване
на екологична оценка:
1. на Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на
решение за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка е министърът на околната среда и водите;
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2. на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от териториалния
обхват на съответния план/програма, когато
компетентен орган за вземане на решение за
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е директорът на
съответната РИОСВ;
3. и Министерството на здравеопазването
или съответната РЗИ изготвят становище
въз основа на предоставената от възложителя информация и мотивирани заключения
по отношение на степента на значимост на
въздействието и риска за човешкото здраве
в документацията по чл. 8а.“
7. В чл. 14, ал. 5, т. 2 думите „въз основа на
критерии, одобрени със заповед от министъра
на здравеопазването съгласувано с министъра
на околната среда и водите“ се заличават.
8. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) информацията по чл. 8а, ал. 1;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Възложителят провежда консултации
по доклада за ЕО или по екологичната част
на плана или програмата и с компетентния
орган по чл. 4, като му предоставя документацията на хартиен и на електронен носител
за становище в срока по ал. 1, т. 1, буква „в“.
Компетентният орган по чл. 4:
1. изисква становище по документацията
от компетентния орган по чл. 13, ал. 1, като
определя срок за отговор до 20 дни; когато
в указания срок не постъпи становище, се
приема, че компетентният орган по чл. 13,
ал. 1 няма бележки и предложения по предоставената документация;
2. по своя преценка изисква становище
по документацията и от други компетентни
органи или организации предвид спецификата
на плана/програмата, независимо дали са
включени в схемата за провеждане на консултации по чл. 19, ал. 3, като определя срок
за отговор до 14 дни; когато в указания срок
не постъпи становище, се приема, че съответният компетентен орган или организация
няма бележки и предложения;
3. отразява получените становища по т. 1
и 2 в отговора до възложителя.“
9. В чл. 21, ал. 2, т. 1 думите „които се
съобразяват с консултациите по чл. 20, ал. 1“
и запетаята пред тях се заличават.
10. В чл. 25, ал. 4 думите „въз основа на
критерии, одобрени със заповед от министъра
на здравеопазването съгласувано с министъра
на околната среда и водите“ се заличават.
11. В чл. 29:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „в срок до
14 дни“ се заличават;
бб) в т. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 6“;
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вв) в т. 3 думите „т. 2 и 3“ се заменят с
„т. 7 и 8“, а думите „т. 4 и 5“ се заменят с
„т. 6 и 7“;
б) в ал. 2, изречение второ след думите
„компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“, а думата
„доклада“ се заменя със „справката“.
12. В чл. 31:
а) в ал. 1 думата „искане“ се заменя с
„уведомление“;
б) в ал. 2 думите „по чл. 26, ал. 2, т. 2 и
3“ се заменят с „по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или
по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7“.
13. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1, в
раздел „Приложение“, т. І след думите „плана/
програмата“ се поставя запетая и се добавя
„изменение на план/програма“.
14. В приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1,
т. 7 думата „документ“ се заменя с „информация“, а след думата „такса“ се добавя „и
дата на заплащане“.
15. В приложение № 5 към чл. 23, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „органи и лица“ се
поставя запетая и се добавя „в т.ч. справка
с мотиви за приемане или не на получените
мнения и предложения, както и мотивите за
възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване
на консултациите по смисъла на чл. 22“;
б) в т. 4 думата „документ“ се заменя с
„информация“, а след думата „такса“ се добавя
„и дата на заплащане“.
§ 3. В Наредбата за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.;
попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2012 г. и бр. 5 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
б) в ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. Информация за платена такса за издаване на комплексно разрешително и дата на
заплащане;“
в) алинея 7 се отменя;
г) в ал. 8 след думите „предходната година“
се поставя запетая и се добавя „а в случаите
по чл. 118, ал. 3 ЗООС, решенията и разрешителните съгласно нормативната уредба по
околна среда, които се издават преди или по
време на изграждането на съоръженията/
инсталациите на площадката“.
2. В чл. 7:
а) в ал. 2 изречения второ и трето се заличават;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителната агенция по околна среда предоставя един екземпляр от заявлението/
допълненото заявление на хартиен носител в
съответната община по местонахождението
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на инсталацията. Изпълнителната агенция по
околна среда и общината (общините) осигуряват достъп съгласно чл. 122а, ал. 5 ЗООС до
хартиения екземпляр, включително предоставят копие по електронен път при поискване.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Обявление за процедурата и условията
за достъп по чл. 122а, ал. 5 ЗООС до заявлението се публикува на интернет страниците
на ИАОС и на общината (общините) по местонахождението на инсталацията.“;
г) досегашните ал. 4 – 6 стават съответно
ал. 5 – 7.
3. В чл. 16, ал. 5 думите „4 екземпляра“ се
заменят с „3 екземпляра“.
4. В чл. 20, ал. 1 след думите „годишния
доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 ЗООС“ се поставя запетая и се добавя „изготвен по образец, публикуван на интернет страницата
на МОСВ“.
5. Член 21 се отменя.
§ 4. В Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с
Постановление № 2 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „с копие от документ за платена такса“ се заличават.
2. В чл. 11, ал. 1 думите „копие от документ“
се заменят с „информация“, а след думата
„такса“ се добавя „и дата на заплащане“.
3. В чл. 12:
а) в ал. 1 думите „копие от документ“ се
заменят с „информация“, а след думата „такса“
се добавя „и дата на заплащане“;
б) в ал. 2 думата „три“ се заменя с „две“.
4. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2:
а) в т. 8 думата „съоръжения“ се заменя с
„процеси и съоръжения“;
б) създава се т. 15:
„15. Информация за платена такса и дата
на заплащане.“;
в) в раздел „Приложения“:
аа) точка 2 „Скица на поземления имот
(площадката) с регистър на координатите на
характерните гранични точки в утвърдената
в страната координатна система“ се отменя;
бб) в т. 4 пред думата „Местоположението“
се добавя „Описание на“.
5. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1:
а) създават се т. 17 и 18:
„17. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер,
определен съгласно Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59
от 2016 г.);
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18. Информация за случаите по чл. 109,
ал. 1 или 4 ЗООС:
18.1. номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста,
раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/
разширение на предприятието/съоръжението
или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел
III от ЗООС;
18.2. номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, с което е решено да не
се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване
на местоположението и потвърждаване на
безопасните разстояния за предприятието/
съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 ЗООС
с данни за вида и количеството на опасните
вещества по приложение № 3 към ЗООС и
дейностите и съоръженията, в които ще са
налични тези вещества, или
18.3. номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за одобряване
на местоположението и потвърждаване на
безопасните разстояния за предприятието/
съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 ЗООС
с данни за вида и количеството на опасните
вещества по приложение № 3 към ЗООС и
дейностите и съоръженията, в които ще са
налични тези вещества.“;
б) в раздел „Приложени документи“ т. 3
се отменя.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1:
а) в част А се създава т. 5:
„5. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59
от 2016 г.), наричана по-нататък „Тарифата“.“;
б) в част Б се създава т. 4:
„4. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер,
определен съгласно Тарифата.“
§ 6. В Наредбата за работа с генетично
модифицирани организми в контролирани
условия, приета с Постановление № 211 на
Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 81 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В приложение № 1 към чл. 1, т. 6:
а) в т. 1 се създава ред с т. 1.9:
„1.9. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59
от 2016 г.), наричана по-нататък „Тарифата“.“;
б) точка 6 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 1, т. 7:
а) в т. 1 се създава ред с т. 1.9:
„1.9. Информация за датата и начина на
заплащане на дължимата такса в размер,
определен съгласно Тарифата.“;
б) точка 10 се отменя.
§ 7. В Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за
емисии на парникови газове от инсталации и
за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори,
участващи в Европейската схема за търговия
с емисии, приета с Постановление № 265 на
Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 74 от
2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) алинея 6 се изменя така:
„(6) В заявлението по ал. 1 операторът
посочва:
1. информация за изпълнението на изискванията на глава шеста, раздел III и на глава
седма, раздел II от ЗООС, в т.ч. идентификационните данни на КР и на решението по
оценка за въздействието на околната среда;
2. информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса съгласно Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73
и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г.
и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък
„Тарифата“.“;
б) алинея 7 се отменя.
2. В чл. 21:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Плановете за мониторинг по ал. 1
съдържат:
1. подробна и пълна информация относно
методиката за мониторинг и елементите, посочени в приложение 1, т. 2 и 3 към Регламент
(ЕС) № 601/2012;
2. информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса съгласно Тарифата.“;
б) алинея 3 се отменя.
§ 8. В Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за
търговия с квоти за емисии на парникови
газове, приета с Постановление № 266 на
Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 74 от
2014 г.), се правят следните изменения:
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1. В чл. 5:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Авиационният оператор представя на
органа по чл. 2 заявление за откриване на
партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ:
1. информацията по приложения VII и
VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013, и публикуван на интернет страницата на ИАОС,
в срок 20 работни дни от одобряването на
плана за мониторинг;
2. информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса съгласно Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73
и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г.
и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък
„Тарифата“.“;
б) в ал. 4:
аа) точка 3 се отменя;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. нотариално заверено копие на документ за самоличност на заявителя и на всеки
упълномощен представител;“
в) алинея 6 се отменя.
2. В чл. 8 ал. 8 се отменя.
3. В чл. 11 ал. 7 се отменя.
4. В чл. 16, ал. 4 думите „ал. 6 – 8“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
5. В чл. 19:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Титулярят на партида е длъжен да
уведоми органа по чл. 2 за всякаква промяна
в информацията по партидата в срок 10 работни дни от настъпването є, като представи
заявление за промяна по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ИАОС. Образецът се публикува на интернет страницата
на ИАОС.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Въз основа на заявлението по ал. 2
органът по чл. 2 отразява промяната в регистъра след издаване на решение.“
§ 9. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от
2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5
и 59 от 2016 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 2, т. 1 числото „1500“ се заменя
с „1200“;
б) в ал. 5, т. 2, буква „а“ числото „1500“
се заменя с „1200“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 2 след думите „ал. 2, т.“ думите
„1 и“ се заличават и числото „2000“ се заменя
с „3000“;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
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3. Член 6 се отменя.
4. В чл. 7 ал. 4 – 6 се отменят.
5. В чл. 18, т. 1:
а) в основния текст думите „съгласно чл. 37,
ал. 1“ се заменят с „и колекция от образци
съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 44а“;
б) в буква „в“ след думите „научна институция“ се добавя „или са част от колекция
от образци“.
6. В чл. 19 се създава т. 3:
„ 3. з а с ер т ифи к ат з а м у зи к а л н и и нструменти, съгласно чл. 44з от Регламент
№ 865/2006 – 30 лв.“
7. В чл. 23:
а) точка 1 се отменя;
б) букви „а“ – „е“ стават съответно т. 1 – 6;
в) точка 2 се отменя.
8. В чл. 24 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за помещения за работа от клас 1 и
клас 2 с ГММ и от клас А с генетично модифицирани растения и животни – 600 лв.;
2. за помещения за работа от клас 3 и клас
4 с ГММ и от клас Б с генетично модифицирани растения и животни – 3000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Текущите процедури за преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС по
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда се довършват по досегашния ред.
§ 11. Текущите процедури за оценка на
въздействието върху околната среда по Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда се довършват по досегашния ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10072

РЕШЕНИЕ № 820
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – вулканити (андезити и андезитови туфи), от находище „Банево“, община
Бургас, област Бургас, на „Благоустройствени
строежи“ – ЕООД, гр. Бургас
На основание § 4б, ал. 5 във връзка с
ал. 1 – 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 4, ал. 1,
т. 1, чл. 6, чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения
Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.;
отм., бр. 36 от 2006 г.) и § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
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химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – вулканити (андезити и андезитови туфи),
п редставл яващи изк лючи телна държавна
собственост съгласно Акт за изключителна
държавна собственост № 1453 от 31 юли 2014 г.,
от находище „Банево“, община Бургас, област
Бургас, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
187,3 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 28 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. площта на находище „Банево“ с размер
55,9 дка, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 16 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
15 март 1999 г. – датата на влизане в сила на
Закона за подземните богатства.
5. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс – „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, гр. Бургас.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
да се осъществява въз основа на съгласувани
и/или одобрени от министъра на енергетиката
проекти и планове по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията на Решение № 143/1998 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –
Бургас, и на влязло в сила решение по оценка
за съвместимост на инвестиционното предложение за добив от находище „Банево“, издадено
по реда на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
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върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците за минерални води и забраните
и ограничени ята в Плана за у правление
на речните басейни в Черноморския район
(2016 – 2021 г.);
6.4.4. да изгради озеленителен пояс от едроразмерна растителност непосредствено пред
концесионната площ с лице към населеното
място с цел обезпрашаване и шумоулавяне;
6.4.5. да извършва оросяване на улиците на
квартала и на вътрешнокариерните пътища със
собствена механизация с цел обезпрашаване
и почистване;
6.4.6. да изгради прахоуловители на трошачните инсталации;
6.4.7. да предвиди ограничаване скоростта
на товарните автомобили вътре в кариерата
с цел намаляване на шума и запрашеността,
както и ограничаване на товарните автомобили, излизащи от кариерата и преминаващи
през кв. „Банево“, чрез пътни знаци, „легнали
полицаи“ и други средства;
6.4.8. да съгласува с Община Бургас маршрута на товарните транспортни средства, като
трасето на преминаване да е максимално
отдалечено от обекти, подлежащи на здравна
защита, и жилищни сгради;
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6.4.9. да извърши оценка за сеизмично
въздействие преди започването на добива,
като взривните работи бъдат съобразени с
резултатите от нея;
6.4.10. да извършва експлоатацията на подземните богатства при стриктно спазване на
здравните изисквания и недопускане отклонения от допустимите норми на факторите
на жизнената среда (шум, атмосферен въздух
и др.), които биха довели до евентуален риск
за здравето на работниците и населението;
6.4.11. да разработи план за собствен мониторинг на качеството на атмосферния въздух
в кв. „Банево“ и еквивалентните нива на шум
и вибрации в най-близко разположените жилищни територии и зони на населените места;
6.4.12. да разработи система от мерки, които
се прилагат при установяване на наднормено
замърсяване на атмосферния въздух и/или
наднормени нива шум;
6.4.13. да съгласува с РИОСВ – Бургас, и
РЗИ – Бургас, Плана за собствен мониторинг
и системата от мерки;
6.4.14. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.15. да не изгражда сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.16. да спазва указанията, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.17. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.18. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – вулканити (андезити и
андезитови туфи), в границите на находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – вулканити (андезити и андезитови туфи);
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
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други компетентни държавни органи при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка, разработен въз
основа на мерките и условията на Решение
№ 14-3/1998 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Бургас, и на влязло в сила решение по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение за добив от находище
„Банево“, издадено по реда на чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие; след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези слу чаи концесионерът да
уведоми РИОСВ – Бургас, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
измененията и допълненията на проекта от
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната си-
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гурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества подземни
богатства и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от датата на подписване на концесионния договор гаранцията
е в размер 175 700 лв. и се предоставя на
концедента при подписване на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
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8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декемв
ри за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да е по-нисък от стойността,
получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
Методиката – приложение № 4 към чл. 11
от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
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на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да е
по-нисък от сумата, определена на базата на 30
на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията – 19 500 тона/шестмесечие вулканити (андезити и андезитови
туфи), и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ превежда по бюджета на
община Бургас част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена
при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
10.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 4490 лв. с ДДС.
10.2. За периода след влизането в сила на
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписването на концесионния договор концесионно
плащане, изчислено по реда на т. 9, заедно
със законната лихва върху него до датата на
изплащането му. Данък върху добавената
стойност се дължи за концесионно плащане
с възникнало данъчно събитие след 1 януари
2011 г.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на извършване на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Благоустройствени
строежи“ – ЕООД, гр. Бургас, в срок до 6
месеца от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Банево“,
община Бургас, област Бургас
Координатна система „1970 г.“
Концесионна площ – 187,3 дка
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№

X

Y

1.

4657388.531

9580025.828

2.

4657438.550

9580069.250

3.

4657465.160

9580165.546

4.

4657417.878

9580265.859

5.

4657471.700

9580370.500

6.

4657420.500

9580421.100

7.

4657382.700

9580404.700

8.

4657340.100

9580431.000

9.

4657207.100

9580192.900

10.

4657220.984

9580168.782

11.

4657204.507

9580164.867

12.

4657123.980

9580243.312

13.

4657056.601

9580288.289

14.

4657032.910

9580315.601

15.

4656954.000

9580290.617

16.

4656881.910

9580216.062

17.

4656878.671

9580155.283

18.

4656750.878

9580146.429

19.

4656712.351

9580104.367

20.

4656695.941

9580081.156

21.

4656650.339

9580000.312

22.

4656842.640

9579998.531

23.

4656858.109

9579951.562

24.

4656984.121

9579970.210

25.

4656981.128

9579988.062

26.

4656902.710

9580002.421

27.

4656906.691

9580026.031

28.

4657147.089

9580025.382

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

за съвместните процедури и формуляри и
друга кореспонденция, необходими за прилагане на Спогодбата и Административното
споразумение.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ЧАСТ II

АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за прилагането на Спогодбата за социална
сиг у рност меж д у Реп ублика Бъ лгари я и
Тунизийската република
(Одобрено с Решение № 577 от 5 октомври
2017 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на влизане в сила на спогодбата –
1 май 2017 г.)
В съответствие с ал. 1 на чл. 17 от Спогодбата за социална сигурност между Република
България и Тунизийската република, подписана на 1 октомври 2015 г. в Тунис (наричана
по-долу за краткост „Спогодбата“), компетентните органи на Договарящите страни се
споразумяха за следното:
ЧАСТ I
О б щ и

р а з п о р е д б и
Член 1
Определения

Термините, използвани в настоящото Административно споразумение, имат същото
значение като в Спогодбата.
Член 2
Институции и Компетентни институции
1. Институциите и Компетентните институции, посочени в ал. 2 на чл. 17 от Спогодбата, са:
(a) за България:
(i) Националният осигурителен институт
(НОИ) – във връзка с пенсиите, посочени в
ал. 1 (a) на чл. 2 от Спогодбата;
(ii) Националната агенция за приходите (НАП) – във връзка с разпоредбите на
Част II от Спогодбата;
(б) за Тунис:
(i) Националният социалноосигурителен
фонд във връзка с пенсии за инвалидност,
пенсии за прослужено време и старост и
наследствените пенсии, в частния сектор,
посочени в ал. 1 (б) на чл. 2 от Спогодбата;
(ii) Националният пенсионен и взаимо
спомагателен фонд във връзка с държавните
служители (публичен сектор) за обезщетенията, посочени в ал. 1 (б) на чл. 2 от Спогодбата.
2. Институциите и Компетентните институции, определени в ал. 1, се договарят

Р а з п о р е д б и
з а
п р и л о ж и м о
з а к о н о д а т е л с т в о
Член 3
Удостоверение за покритие
1. В случаите, когато законодателството на
Договаряща страна е приложимо в съответствие с която и да е от разпоредбите на чл. 6,
с изключение на ал. 1, чл. 7, чл. 8, ал. 3 на
чл. 9 и чл. 10 от Спогодбата, институцията
на тази Договаряща страна издава при поискване удостоверение, в което се посочва,
че наетото или самостоятелно заетото лице,
в зависимост от случая, остава подчинено на
това законодателство. Това удостоверение е
доказателство, че тези лица са освободени
от осигурителните задължения на другата
Договаряща се страна в степента, предвидена
в материалния обхват на Спогодбата.
2. За целите на прилагане на ал. 2 и 3 на
чл. 6 от Спогодбата посоченото в ал. 1 удостоверение се издава по искане на наетото лице
и/или неговия работодател или самостоятелно
заетото лице.
3. За целите на прилагане на ал. 4 на
чл. 6, чл. 7, ал. 2 на чл. 8 и ал. 1 на чл. 9 от
Спогодбата относно домашните помощници
удостоверението по ал. 1 се издава по искане
на наетото лице и/или неговия работодател.
4. За целите на прилагане на чл. 10 от
Спогодбата в случаите, когато компетентният
орган или институция на Договарящата се страна, чието законодателство остава приложимо,
няма възражения срещу съвместното искане
на наетото лице и неговия работодател или
самостоятелно заетото лице, същите следва
да поискат в писмена форма съгласието на
другата Договаряща страна. Институцията на
първата Договаряща страна издава удостоверението, посочено в ал. 1, при условие, че
институцията на другата Договаряща страна
предостави писменото си съгласие.
5. За целите на прилагане на ал. 3 от чл. 9
от Спогодбата удостоверението по ал. 1 се
издава от институцията на Договарящата
страна, чието законодателство е избрано по
искане на осигуреното лице, упражняващо
правото си на избор на законодателство.
6. Удостоверението, посочено в ал. 1, се
издава:
(a) в България: от Националната агенция
за приходите;
(б) в Тунис:
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– за наетите и самостоятелно заетите
лица в частния сектор – от Националния
социалноосигурителен фонд;
– за държавните служители в публичния сектор – от Националния пенсионен и
взаимоспомагателен фонд.
7. Следните органи и институции са определени за съгласуване на изключенията на
ал. 3, чл. 9 и чл. 10 от Спогодбата:
(a) в България: Националната агенция за
приходите;
(б) в Тунис: Министерството на социалните грижи (Осигурителна администрация
на Тунис).
8. При прилагане на чл. 10 от Спогодбата
на наетото или самостоятелно заетото лице се
предоставя допълнително освобождаване по
законодателството на Договарящата страна,
където същият работи, в съответствие с чл. 7
от Спогодбата, при условие, че сроковете на
допълнително освобождаване не надхвърлят
24 месеца:
(a) в България: Националната агенция за
приходите;
(б) в Тунис: Министерството на социалните грижи (Осигурителна администрация
на Тунис).
9. Институциите, посочени в ал. 6, се снабдяват взаимно с копие на удостоверението.
ЧАСТ III
Р а з п о р е д б и
з а
щ е т е н и я

о б е з -

Член 4
Обработване на искания
1. Компетентната институция на Договарящата страна, която получава искане за
обезщетение, дължимо по законодателството
на другата Договаряща страна, отбелязва
датата на получаване на искането и своевременно препраща искането към компетентната
институция на другата Договаряща страна.
2. Заедно с формуляра на искането компетентната институция също така следва да
предаде всяка документация, с която разполага
и която може да е необходима за компетентната институция на другата Договаряща страна
за установяване на правото на заявителя на
обезщетение.
3. Личните данни относно физическото
лице, съдържащи се във формуляра с искането,
се удостоверяват надлежно от компетентната
институция. Предаването на заверения формуляр във връзка с личните данни освобождава
компетентната институция от задължението
за изпращане на оригиналните документи на
другата Договаряща страна.
4. Всяка компетентна институция впоследствие определя допустимостта на искането за
обезщетение и уведомява другата институция
за своето решение по отношение на искането.
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ЧАСТ IV
Д р у г и

р а з п о р е д б и

Член 5
Медицински преглед
1. При поискване институцията на Договарящата страна предоставя на институцията
на другата Договаряща страна медицински
доклад относно заявителя или правоимащото
лице съгласно правилата за защита на личните
данни и, където е необходимо, при подписване от страна на заявителите на отказ от
поверителност на медицинската информация.
2. Когато компетентната институция на
Договарящата страна изиска от заявител или
правоимащ, който има пребиваване или престой на територията на другата Договаряща
страна, да премине допълнителен медицински
преглед, този преглед се организира от институцията на другата Договаряща страна в
съответствие с правилата на институцията и
за сметка на институцията, поискала прегледа.
3. Компетентната институция на Договарящата страна възстановява дължимите суми в
резултат на прилагането на разпоредбите на
ал. 2 на този член при получаване на подробен
отчет на направените разходи. Възстановяването се извършва в срок от три месеца след
датата на получаване на подробен отчет на
направените разходи.
Член 6
Административна помощ
В случаите, когато компетентната институция на Договарящата страна поиска административна помощ във връзка с правата и
задълженията по Спогодбата на заявител или
правоимащ, който пребивава или има престой
на територията на другата Договаряща страна,
тази помощ се реализира от институцията на
другата Договаряща страна, на чиято територия
пребивава или има престой заявителят или
правоимащият. Такава помощ е безвъзмездна.
Член 7
Език за комуникация
1. Институциите на Договарящите страни
могат да използват арабски, български или
английски език за прилагането на Спогодбата.
2. Форм ул ярите и дру гите док у менти,
необходими за прилагането на Спогодбата,
са на арабски и английски език за Тунис и
на български и английски език за България.
3. Ако е необходимо, институциите могат да
си оказват съдействие при превод на искания
и други документи, съставени на съответните
техни официални езици, чрез извършване на
превод на такива документи на английски език.
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Член 8
Обмен на статистически данни
Институциите на Договарящите страни си
обменят годишни статистически данни за календарната година за предоставените обезщетения на бенефициенти съгласно Спогодбата.
Тези статистически данни ще включват броя
бенефициенти и обща сума на обезщетенията,
представени по вид на обезщетенията, изплатени по Спогодбата. Тези статистически данни
ще се предоставят във формат, подлежащ на
одобрение от институциите.
ЧАСТ V
З а к л ю ч и т е л н а
р е д б а

р а з п о -

Член 9
Влизане в сила и изменение
1. Настоящото Административно споразумение влиза в сила от датата на влизане
в сила на Спогодбата и има същия срок на
действие.
2. Компетентните органи се уведомяват
взаимно в писмена форма за промени в наименованията на компетентните институции
без необходимост от изменение на настоящото
Споразумение.
Съставено в два екземпляра в София (място) на 4 декември 2017 г. (дата) на български,
арабски и английски език, като всеки текст
е с еднаква автентичност. В случай на несъответствия в тълкуването водеща е версията
на английски език.
За компетентния
орган на
Република България:
Бисер Петков,
министър на труда и
социалната политика
9970

За компетентния
орган на Тунизийската
република:
Мохамед Трабелси,
министър на
социалните
въпроси

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1
от 2 януари 2018 г.

за определяне на реда за поставяне на нов
идентификационен номер на пътно превозно
средство, което е изоставено, конфискувано
или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и
реда за възстановяване на идентификационен
номер на пътно превозно средство
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба определя:
1. реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство
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(ППС), което е изоставено, конфискувано или
отнето в полза на държавата и предоставено
за нуждите на бюджетна организация и чийто
оригинален (автентичен) идентификационен
номер не е установен;
2. реда за възстановяване на идентификационен номер на ППС.
Чл. 2. (1) Нов идентификационен номер на
ППС се поставя служебно, наричан по-нататък
в наредбата „нов (служебен)“.
(2) Нов (сл у жебен) и дентификационен
номер за ППС се поставя след извършена
проверка на възможността за възстановяване
на оригиналния (автентичния) идентификационен номер и констатирана невъзможност
за установяването му.
(3) Новият (служебен) идентификационен
номер за ППС се ограничава от двете страни
със специфичен символ, различен от арабска
цифра или главна латинска буква.
(4) За поставяне на нов (служебен) идентификационен номер на ППС собственикът
подава заявление за регистрация по реда на
Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране,
отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне
на данни за регистрираните пътни превозни
средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) в съответното
структурно звено на „Пътна полиция“ при
Столичната дирекция на вътрешните работи
(СДВР) или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).
Ч л. 3. (1) Въ зс та новя ва не т о на и ден
тификационен номер представлява повторно
поставяне на оригиналния идентификационен
номер върху рамата (купето или шасито)
на ППС.
(2) Възстановени ят и дентификационен
номер се ограничава от двете страни със специфичен символ, различен от арабска цифра
или главна латинска буква.
Раздел II
Случаи, при които се поставя нов (служебен)
идентификационен номер, и случаи, при които
се извършва възстановяване на идентификационен номер
Чл. 4. (1) Нов (служебен) идентификационен
номер се поставя на пътно превозно средство,
което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за
нуждите на бюджетна организация и чийто
оригинален (автентичен) идентификационен
номер не е установен.
(2) Новият (служебен) идентификационен
номер за ППС се състои от десет знака,
първите два от които са означението „BG“, а
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следващите са пореден номер, генериран от
Автоматизираната информационна система
(АИС) – КАТ „Регистрация на ПС и собствениците им“. Минималната височина на знаците
на новия (служебен) идентификационен номер
на ППС e 7 mm.
Чл. 5. На възстановяване подлежи идентификационен номер на ППС:
1. за което е установено подправяне, заличаване или повреда на идентификационния
номер и впоследствие е върнато на собственика
по законовия ред;
2. с наличие на корозия или друг дефект в
областта на идентификационния номер;
3. на което при извършване на ремонтни
дейности идентификационният номер е бил
заличен частично или напълно, ако преди
извършването им ППС е било предоставено
за установяване на автентичния идентификационен номер;
4. чийто идентификационен номер е бил
нарушен вследствие на механично или химично третиране при извършено изследване
с цел идентификацията му;
5. на което е извършена смяна с ново шаси
(купе), произведено от завода – производител
на ППС.
Чл. 6. На възстановяване не подлеж и
идентификационен номер на ППС, чието автентично съдържание не е установено.
Раздел ІІI
Назначаване и дейности на комисията по
поставяне на нов (служебен) идентификационен номер и възстановяване на идентификационен номер
Чл. 7. (1) Със заповед на директора на СДВР
или директора на съответната ОДМВР се наз
начава постоянна комисия за възстановяване
на идентификационен номер или поставяне
на нов (служебен) идентификацион ен номер
на ППС.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. председател, основни и резервни членове
на комисията;
2. периодичност на работните заседания на
комисията, но не по-рядко от веднъж седмично.
(3) В състава на комисията се включват:
1. за СДВР – експерт от отдел „Експертно-криминалистическа дейност“, полицейски
слу жители от отдел/сектор „Криминална
полиция“ и отдел „Пътна полиция“;
2. за ОДМВР – експерт от базовите научнотехнически лаборатории или научно-техническите лаборатории при ОДМВР, полицейски
слу жители от отдел/сектор „Криминална
полиция“ и сектор „Пътна полиция“.
Чл. 8. (1) Комисията по чл. 7:
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1. сверява за съответствие идентификационните данни, посочени в документите, с
тези, нанесени върху ППС;
2. извършва външно заснемане на ППС и
идентификационния номер на рамата със следи от въздействие, както и на възстановения
или поставения нов (служебен) идентификационен номер;
3. проверява други технически параметри,
имащи значение за идентификацията на ППС;
4. извършва проверки в информационните
фондове на МВР за издирвани ППС;
5. определя място за поставяне на възстановения или на новия (служебен) идентификационен номер, което да бъде отразено в
заповедта по чл. 10.
(2) Снимките по ал. 1, т. 2 се съхраняват
на електронен носител в съответния отдел/
сектор „Пътна полиция“. Необходимият брой
снимки съгласно чл. 13 се прилага към заявлението за регистрация.
Чл. 9. (1) Комисията издава протокол за
възстановяване или за поставяне на нов (служебен) идентификационен номер на пътно
превозно средство.
(2) При възстановяване в протокола се
прави кратко описание на ППС, състоянието
на идентификационния номер, извършените
от комисията действия и приложените документи. Отразява се установеният оригинален
и ден т ифи ка ц ионен номер на п ревозно т о
средство, който подлежи на възстановяване.
Изготвеният протокол се подписва от председателя и членовете на комисията.
(3) При поставяне на нов (служебен) идентификационен номер на ППС в протокола
се прави кратко описание на ППС, извършените от комисията действия и приложените
документи. Отразява се новият (служебен)
идентификационен номер на ППС, генериран от АИС – К АТ „Регистрация на ПС и
собствениците им“, в заявлението по чл. 2,
ал. 4. Изготвеният протокол се подписва от
председателя и членовете на комисията.
Чл. 10. На основание протокола по чл. 9,
ал. 1 директорът на СДВР/ОДМВР издава
заповед за възстановяване или за поставяне
на нов (служебен) идентификационен номер.
Заповедта се изпраща със съпроводително
писмо до изпълнителя по чл. 14, ал. 2, в
което се указва съдържанието на идентификационния номер и определените места за
поставянето му.
Чл. 11. (1) След поставянето на идентификационен номер ППС се представя пред
комисията по чл. 7 за проверка и поставяне
на защитни стикери и издаване на удостоверителен талон.
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(2) Защитните стикери по ал. 1 са самозалепващи се и представляват оптически
защитни елементи, които се саморазрушават
при опит за разлепване. Те носят логото на
„Пътна полиция“ и пореден номер. Стикерите
са по три броя с еднакви номера, като два
от тях се поставят в купето на автомобила,
а третият се залепва върху удостоверителния
талон.
(3) Удост овери т елни я т та лон по а л. 1
съдържа данни за регистрационния номер
на ППС, вида, марката, модела, идентификационния номер, номера на протокола за
възстановяване/поставяне на служебен номер
и службата, издала документа. В него се отразява информация за мястото (местата) на
поставяне на идентификационния номер и
защитните стикери, като е предвидено поле
за залепване на третия защитен стикер, подпис на длъжностно лице и печат. Формата и
видът на удостоверителния талон са съгласно
приложението.
Чл. 12. Копи я от п ротокола по ч л. 9,
ал. 1 и заповедта по чл. 10 се прилагат към
заявлението за регистрация на ППС, като в
АИС – К АТ, се отразява „нестандартен идентификационен номер“.
Чл. 13. (1) При възстановяване на идентификационен номер към заявлението за
регистрация се прилагат и три снимки на
хартиен носител (една от външното заснемане
на ППС, една от заснетия идентификационен
номер на ППС преди възстановяването и
една след възстановяването), направени при
заснемането по чл. 8, ал. 1, т. 2.
(2) При пос та вя не на нов (сл у жебен)
идентификационен номер към заявлението
за регистрация се прилагат и две снимки на
хартиен носител (една от външното заснемане на ППС и една от заснетия служебен
идентификационен номер), направени при
заснемането по чл. 8, ал. 1, т. 2.
Раздел IV
Технология за поставяне на нов (служебен)
идентификационен номер и възстановяване
на идентификационен номер на пътно превозно средство
Чл. 14. (1) Идентификационният номер на
ППС се поставя на явно и достъпно място
директно на рамата или на шасито от дясната страна на ППС, а при невъзможност – на
д ру г о под ход ящо м яс т о. Въ зс та новени я т
идентификационен номер на ППС се поставя
на място възможно най-близко до мястото
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на поставяне на оригиналния (автентичния)
идентификационен номер на ППС.
(2) С писмено разпореждане на началника
на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР се определя полицейски служител
от посочените в заповедта по чл. 7, който
възстановява или поставя нов (служебен)
идентификационен номер на ППС.
Чл. 15. При възстановяване на идентификационен номер, който е бил обект на интервенция, от двете страни на съществуващия
се поставя специфичен символ, различен от
арабска цифра или главна латинска буква.
Чл. 16. Идентификационният номер се
поставя в пунктовете за регистрация и идентификация към отдел/сектор „Пътна полиция“
към СДВР и ОДМВР.
Чл. 17. (1) Идентификационният номер се
поставя чрез техническо средство за нанасяне
на идентификационен номер.
(2) Поставянето на идентификационния
номер се извършва след сверяване на данните,
посочени в протокола по чл. 9, ал. 1.
(3) Техническите средства по ал. 1 се съхраняват в каса от полицейски служител от
отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР и се предоставят на определения
полицейски служител само при необходимост
срещу отразяване в дневник за ползването.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба „специфичен символ“ е специално изработен символ
на МВР, който се поставя при възстановяване
от двете страни на съществуващия идентификационен номер, който е бил обект на
интервенция, както и за ограничаване на
нов (служебен) или възстановен идентификационен номер.
§ 2. Главна дирекция „Национална полиция“ и дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ при Министерството на
вътрешните работи осигуряват техническ ите
средства за нанасяне на идентификационен
номер.
§ 3. Графическото проектиране на защитните стикери и удостоверителните талони се
извършва от дирекция „Български документи
за самоличност“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 143, ал. 3 и 4 от Закона за движението по
пътищата.
Министър:
Валентин Радев
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Приложение
към чл. 11, ал. 3
Удостоверителен талон за възстановяване на идентификационния номер на
пътно превозно средство
Лице

Гръб
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 25 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Председател на комисията за разследващи
полицаи е служител от дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, а заместник-председател е
служител на Главна дирекция „Национална
полиция“ – по направление на дейност, които
заемат ръководна или по-висока длъжност.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В състава на конкурсната комисия
за разследващи полицаи се включват служители от:
1. Главна дирекция „Национална полиция“ – по направлението на дейност;
2. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР;
3. Академията на МВР;
4. Института по психология – МВР;
5. дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.“
3. Алинея 4 става ал. 5.
4. Алинея 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При провеждане на етапите на конкурса комисията се подпомага от експертни
групи от специалисти в областта на:
1. психологията – служители на Института
по психология – МВР;
2. физическата култура и спорта от ЦБПС
при Академията на МВР – за изследване на
физическата годност по специализираната
методика (приложение № 2);

3. наказателноправните науки и/или служители с практически опит в разследването
при провеждане на централизирания изпит
за заемане на длъжности, определени за
разследващи полицаи.“
5. Алинея 6 става ал. 7.
6. Алинея 7 става ал. 8 и в нея се създава
т. 3:
„3. в случаите по ал. 4 в състава на комисията могат да се включват и служители от
главните дирекции, в които се осъществява
дейност по разследване.“
7. Алинея 8 става ал. 9.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. централизиран изпит за заемане на
длъжности, определени за разследващи полицаи;“.
2. В ал. 5 думите „(приложения № 1 – 4)“
се заменят с „(приложения № 1 – 4 и 6)“.
§ 3. В чл. 19, ал. 1 думите „(приложения
№ 1 – 4)“ се заменят с „(приложения № 1 – 4
и 6)“.
§ 4. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) На етап „Цент ра лизиран
изпит за заемане на длъжности, определени
за разследващи полицаи“ се оценяват професионалните знания и практически умения в
областта на наказателно право, наказателен
процес, криминалистика, по специализираната методика (приложение № 6). Етапът се
провежда в Академията на МВР – гр. София.
(2) Експертната г ру па за проверка на
правните знания:
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1. оцен ява професиона лните знани я и
практически умения на кандидатите в областите по ал. 1;
2. обобщава резултатите в протоколи по
образец, определен в специализираната методика (приложение № 6).
(3) Ръководителят на експертната група
п редставя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
(4) Комисията обявява резултатите от етапа
„Централизиран изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ и
допуска до участие в следващия конкурсен етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг.“
§ 5. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Балът се образува като математически
сбор от оценката от етапа „Изследване на
физическата годност“ и оценката от етапа
„Психологично изследване“. В конкурсите за
разследващи полицаи балът се образува като
математически сбор от етапа „Централизиран
изпит за заемане на длъжности, определени
за разследващи полицаи“ и оценката от етапа
„Психологично изследване“.“
§ 6. В допълнителни разпоредби се създава § 7а:
„§ 7а. Организирането и координирането
на административните дейности, извършвани от звената „Човешки ресурси“ по реда
на наредбата, както и организационно-техническото обезпечаване на конкурсите за
разследващи полицаи се осъществяват от
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.“
§ 7. Съ здава се п ри ложение № 6 к ъм
чл. 22а, ал. 1:
„Приложение № 6
към чл. 22а, ал. 1
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИК А
за изследване на професионалните знания на
кандидатите за назначаване на държавна служба
в МВР на длъжности за разследващи полицаи
1. С централизирания изпит се установява
нивото на специфични знания на кандидатите
за назначаване на държавна служба в МВР на
длъжности за разследващи полицаи.
2. Централизираният изпит се провежда под
формата на писмен тест.
3. Писменият тест е анонимен и включва
проверка на знанията в областта на наказателно
право, наказателен процес, криминалистика.
4. За всеки централизиран изпит се разработват по 3 варианта на теста.
5. Вариантите на теста се утвърждават от
ръководителя на катедра „Наказателноправни
науки“ на факултет „Полиция“ на Академията
на МВР за всеки конкурс.
6. Комисията е длъжна, преди да започне
етапа от конкурса, да обяви на всички участници
реда за провеждане на изпита и системата за
определяне на резултатите.
7. Конкурсната комисия осигурява въпросници и конт ролни карти за решаването на
писмения тест.
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8. Председателят на конкурсната комисия
предоставя на един от кандидатите за участие
в конкурса изтеглянето на изпитния вариант
на теста.
9. Продължителността на провеждането на
всеки писмен тест се определя на 60 минути,
като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.
10. Всеки от кандидатите получава тест с
40 въпроса и отчетна карта за попълване, като
елиминаторният праг е 30 верни отговора.
11. При провеждане на тестовата проверка не
се допуска: преписване, размяна, преснимане,
изнасяне от помещението и нанасяне на отметки
върху въпросника.
12. На предоставена бланка всеки кандидат
вписва: заповедта за обявяване на конкурса, трите
си имена, ЕГН, длъжност, за която кандидатства,
дата, подпис и вариант на теста. Бланката се
запечатва собственоръчно от кандидата в малък
непрозрачен плик.
13. На отчетната карта се вписва само вариантът на тест. Отчетната картата има 40 полета
с по три възможни отговори („а“, „б“, „в“), съответстващи на 40 въпроса от теста. Верният
отговор е само един, който се зачертава с кръст
или знак „Х“.
14. Ако кандидатът прецени, че е сгрешил
и верният отговор е друг – огражда с кръг зачертания отговор, подписва се в празното поле
встрани и маркира верния отговор.
15. Непопълнен отговор на въпрос или даден
повече от един отговор в отчетната карта се
отчита за грешка.
16. По време на работа върху теста не са
позволени прекъсвания и почивки.
17. В случай че се установи кандидат, който
осуетява обективното оценяване на неговите
знания, същият се отстранява от залата и се
счита, че не е издържал тестовата проверка.
18. Кандидатът поставя отчетната карта и
малкия плик в голям плик, който собственоръчно запечатва и предава на представител на
комисията срещу подпис.
19. В присъствието на членове на комисията
големите пликове се разпечатват и се изписва
еднакъв номер на малкия плик и на отчетната
карта. До приключване на оценяването на писмените работи малките пликове се съхраняват
от конкурсната комисия неразпечатани.
20. Резултатът на всеки кандидат се определя
под формата на точки в зависимост от броя на
дадените верни отговори.
21. За всеки грешен отговор се дава по 1
наказателна точка.
22. Провеждащият писмения тест проверява
отчетната карта чрез контролен шаблон.
23. Кандидатът не е издържал теста при
повече от 10 грешни отговора.
24. След изчисляване на резултата от тестовата проверка не се допускат корекции в отчетната
картата, освен такива, които са необходими
за отстраняване на явни фактически грешки.
25. Поправките се извършват единствено от
председателя на конкурсната комисия, която
провежда тестовата проверка.
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26. След приключване на оценяването конкурсната комисия проверява целостта на малките
пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените
работи и нанася оценките в протокол.
27. Преминалите елиминаторния праг кандидати се допускат до у частие в следващия
конкурсен етап.“

Преходна разпоредба
§ 8. Неприключените конкурси за заемане на длъжности за разследващи полицаи,
обявени до влизане в сила на наредбата, се
довършват по досегашния ред.
Министър:
Валентин Радев
6

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254 от 2017 г. за условията и реда
за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната
дейност на служителите в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1, изречение второ думите
„съобразно заеманата от тях длъжност“ и
запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „и максималния индивидуален размер на ДВПР за един
служител съобразно заеманата длъжност“
се заличават.
§ 3. В чл. 13, ал. 6 след думите „друго
структурно звено“ се поставя запетая и се
добавя „или е изпълнявал служебни задължени я под ръководството и конт рола на
ръководител на друго структурно звено“.
§ 4. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Максималната сума за ДВПР за
структурата за съответния отчетен период се
определя, като се съберат сумите, получени
от произведението от броя на служителите
в структурата, подлежащи на оценяване и
определяне на ДВПР, и размера на допълнителното възнаграждение, определен със
заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 179, ал. 3 ЗМВР.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „е основа“ се заменят
със „служи“.
2. В ал. 2, т. 1, 2 и 3 думите „от максималния индивидуален размер на ДВПР за
съответния отчетен период“ се заменят с
„от размера на ДВПР за отчетния период,
определен със заповедта на министъра на
вътрешните работи по чл. 179, ал. 3 ЗМВР“.
§ 6. Създава се чл. 24:
„Чл. 24. Сумата от индивидуалните размери
на ДВПР на служителите в структурата, определени съгласно чл. 23, ал. 2, е не по-голяма
от крайната сума за ДВПР за съответната
структура, определена съгласно чл. 22, ал. 2.“
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§ 7. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Колона 9 се заличава.
2. След думите „ДИРЕКТОР НА ДПУБ:
(име, фамилия и подпис)“ се добавя следният текст:
„Забележка: В максималната сума за ДВПР
за структурата за отчетния период се включват
и сумите за ДВПР за служителите от нейните звена, които се обслужват финансово
от друга структура на МВР.“
§ 8. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 11 се изменя така:
„Размер на ДВПР за отчетния период,
определен със заповедта на министъра на
вътрешните работи по чл. 179, ал. 3 ЗМВР“.
2. Забележката след таблицата се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
5

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ I-185 от 2002 г. за определяне реда за
възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (ДВ, бр. 62
от 2003 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструкция № I-185 от 2002 г. за определяне реда за
възстановяване на идентификационния номер
на пътно превозно средство (ДВ, бр. 62 от
2003 г.).
Министър:
Валентин Радев
4

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.; изм.,
бр. 70 от 2016 г. и бр. 64 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 31 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 2. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 5 се отменя.
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2. В ал. 5 думите „ал. 4, т. 2, 3, 4 или 5“
се заменят с „ал. 4, т. 2, 3 или 4“.
§ 3. В чл. 38, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 4. В чл. 41, ал. 5 запетаята и думите след
нея „или за кандидати по чл. 4, т. 5, за които
е получено решение от Европейската комисия
по подадено уведомление за индивидуална
инвестиционна помощ в съответствие с изискванията на Насоките на Европейския съюз
за държавната помощ в сектора на селското
и горско стопанство и в селските райони за
периода 2014 – 2020 г., че помощта е неправомерна и/или несъвместима с вътрешния
пазар“ се заличават.
§ 5. В чл. 42 се създава ал. 6:
„(6) Финансовата помощ по проекти за
дейности по чл. 4, т. 5 се изплаща при условие, че ползвателят на помощта декларира,
че услугите, които ще се предоставят, няма
да са с икономическо предназначение“.“
§ 6. В чл. 53, ал. 3 думите „чл. 4, т. 5 и 7“
се заменят с „чл. 4, т. 7“.
§ 7. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) На ежегоден контрол, че услугите,
които се предоставят, нямат икономическо
предназначение, подлежат ползвателите на
помощта за дейности по чл. 4, т. 5. В договора за предоставяне на финансова помощ
се предвиждат условията и документите за
извършването на контрола.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
§ 8. В чл. 56а, ал. 1 думите „чл. 4, т. 5 и 7“
се заменят с „чл. 4, т. 7“.
§ 9. В чл. 57, ал. 3 се създава т. 4:
„4. предоставил услуги за дейностите по
чл. 4, т. 5, които имат икономическо предназначение.“
§ 10. В чл. 61, ал. 3 запетаята и думите
след нея „и с цел изпълнение на условието
на т. 128, буква „в“, част I, раздел 3.7 от
Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско
стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г. в случаите на индивидуална
помощ“ се заличават.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
в т. 12 думите „т. 3“ се заменят с „т. 15“.
§ 12. Приложение № 8 към чл. 31, ал. 2
се отменя.
§ 13. В п ри ложение № 10 к ъм ч л. 35,
ал. 1 в раздел „IV. Придружаващи специфични документи“, подраздел „За дейности
по чл. 4, т. 5 – изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
социална инфраструктура за предоставяне
на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца и възрастни,
включително транспортни средства“ т. 4 се
отменя.

ВЕСТНИК
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§ 14. В приложение № 14 към чл. 44, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи:“ се правят
следните изменения:
а) в т. 30 думите „чл. 4, т. 5 и 7“ се заменят с „чл. 4, т. 7“;
б) в т. 31 думите „чл. 4, т. 5 и 7“ се заменят с „чл. 4, т. 7“;
в) в т. 32 думите „чл. 4, т. 5 и 7“ се заменят с „чл. 4, т. 7“.
2. В раздел „Специфични документи по
видове дейности:“ в част V. „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на социална инфраструктура
за предоставяне на услуги, които не са част
от процеса на деинституционализация на
деца и възрастни, включително транспортни
средства:“ се създава т. 14:
„14. Декларация по чл. 42, ал. 6.“
§ 15. В приложение № 15 към чл. 56а,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 4, т. 5 и 7“ се заменят
с „чл. 4, т. 7“.
2. В т. 3 думите „чл. 4, т. 5 и 7“ се заменят
с „чл. 4, т. 7“.
§ 16. Навсякъде в наредбата думите „Мин ис т ер с т во н а з емеде л ие т о и х ра н и т е“,
„министъра на земеделието и храните“ и
абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно
с „Министерство на земеделието, храните и
горите“, „министъра на земеделието, храните
и горите“ и „МЗХГ“.
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда
за издаване и отнемане на разрешение за
посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на
дейността на акредитираните организации
(ДВ, бр. 91 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. име на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 116 СК на български език и на
латиница, седалище и адрес на управление,
единен идентификационен код, определен
с вписването в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, и идентификационен
номер, удостоверяващ вписване в регистъра
на администраторите на лични данни и на
водените от тях регистри на лични данни;“.
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2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заверено копие на хартиен носител от
електронния образ на документите, въз основа
на които е извършено вписване в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
и удостоверение за актуално състояние по
партидата въз основа на вписаните обстоятелства, издадени от Агенцията по вписванията
към министъра на правосъдието;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 10 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерст во то на п равосъдието
извършва сл у жебна сп равка в рег ист ъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
воден от А генцията по вписвани ята към
министъра на правосъдието, и в регистъра
на администраторите на лични данни и на
водените от тях регистри на лични данни,
воден от Комисията за защита на личните
данни. Справките се прилагат служебно към
заявлението по ал. 1.“
4. В ал. 5, изречение първо думите „регистрирано по чл. 45 ЗЮЛНЦ“ се заменят с
„вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието,“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и прилага
съответните документи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При промяна в управителния орган
на юридическото лице уведомлението по
ал. 1 съдържа информация за изпълнение
на условията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2
за новите членове и към него се прилагат:
удостоверение за вписано обстоятелство и
удостоверение за акт уа лно състояние по
партидата въз основа на вписаните обстоятелства, издадени от Агенцията по вписванията
към министъра на правосъдието, както и
документи по чл. 5, ал. 3, т. 4 и 5.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1, изречение първо след
думата „заявление“ се поставя запетая и
се добавя „със съдържанието, определено в
чл. 5, ал. 2“, а в изречение второ след думата
„съдържа“ се добавя съюзът „и“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Акредитираната организация може да
подаде заявление със съдържанието, определено
в чл. 5, ал. 2, за издаване на ново разрешение
за посредничество при международно осиновяване през месеца, предхождащ последните
четири месеца от валидността на разрешение
то. Към заявлението се прилага декларация
за промяна на обстоятелствата и държавите,
за които е издадено предходното разрешение.“
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2. В ал. 2 накрая думите „на юридическото
лице, издадено от съда по регистрацията“
се заменят с „по партидата въз основа на
вписаните обстоятелства, издадено от Агенцията по вписванията към министъра на
правосъдието“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерст вото на п равосъдието
извършва сл у жебна справка в регист ъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
воден от А генцията по вписванията към
министъра на правосъдието. Справката се
прилага служебно към заявлението по ал. 1.“
§ 5. В чл. 19, т. 5 след думата „събиране“
се поставя запетая и се добавя „включително
чрез посещение и осъществяване на контакт,“.
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 20 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително след изтичането на
периода на наблюдение след осиновяването“.
2. В т. 24 преди думите „да заявява“ се
добавя „да осигурява изпълнение на изиск
ванията по чл. 4 и“.
3. Точка 26 се изменя така:
„26. да оказва съдействие на министъра
на правосъдието и да изпълнява дадени от
него указания за осъществяване на международните осиновявания.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 накрая се добавя „и да
не ги превишават“.
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при заличаване на вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието;“.
2. В ал. 2 думите „централния регистър по
чл. 45 ЗЮЛНЦ“ се заменят с „регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Агенцията по вписванията към министъра
на правосъдието“.
§ 9. В чл. 27, ал. 2, изречение второ след
думите „се връчва“ се добавя „на представ
ляващия или“.
§ 10. В приложение № 2 към чл. 13 и
чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „вписано в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
под №“ се заменят с „вписано в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
воден от А генцията по вписванията към
министъра на правосъдието, с определен
единен идентификационен код“.
2. В изречението „Разрешението е валидно
до ….. г.“ преди думата „до“ се добавя „от …..“.
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Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2018 г., с изключение на § 1, т. 2, буква „в“,
който влиза в сила от деня на обнародването
в „Държавен вестник“.
Министър:
Цецка Цачева
9

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда
за водене на регистрите при международно
осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 91 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 5 думите „номер в централния регистър по чл. 45 ЗЮЛНЦ; данни за
съдебна регистрация; БУЛСТАТ“ се заменят
с „данни за регистрация; единен идентификационен код“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изречение трето след думите
„С разрешението“ се поставя запетая и се
добавя „във формата по чл. 10, ал. 8,“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Осиновяващият ежегодно, съобразно
датата на вписване или с представянето на
документите за годност по реда и в сроковете
по ал. 4, писмено потвърждава желанието си
да осинови дете с обичайно местопребиваване
в Република България чрез централния орган
или акредитираната организация по чл. 116
СК. Декларацията се представя в оригинал
и в официален превод на български език и
съдържа кратка информация по чл. 10, ал. 3,
т. 3, 4 и 6, дата на изготвяне и подпис.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Кандидатурата на осиновяващ, който
не е изпълнил задълженията си по ал. 4 и 5,
не се разглежда от Съвета по международно осиновяване за определяне на подходящ
осиновяващ.“
§ 3. В чл. 14, ал. 4 накрая се добавя „във
формата по чл. 10, ал. 8“.
§ 4. В чл. 16, ал. 4 накрая думите „като
към молбата се прилага и удостоверение за
сключен брак“ се заличават.
§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. публикуване на списък с информация
за всяко дете, за което Съветът по международно осиновяване е констатирал условията
по чл. 112, ал. 6 СК през предходния месец;
списъкът се публикува веднъж месечно между
25-о и 30-о число и може да бъде достъпен от
акредитирана организация по чл. 116 СК;“.
2. В ал. 2 след думите „условията за“ се
добавя „достъпване,“.

ВЕСТНИК
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§ 6. В чл. 41, изречение второ накра я
думите „на интернет страницата на министерството“ се заменят с „в списъка по чл. 40,
ал. 1, т. 1“.
§ 7. В чл. 42, ал. 3, изречение трето накрая
думите „на интернет страницата на Министерството на правосъдието“ се заменят с „в
списъка по чл. 40, ал. 1, т. 1“.
§ 8. В чл. 43, ал. 6 накрая думите „на
интернет страницата на Министерството на
правосъдието“ се заменят с „в списъка по
чл. 40, ал. 1, т. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, който влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър:
Цецка Цачева
10

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4102
от 3 април 2017 г.

по административно дело № 9287 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – седмо отделение, в
съдебно заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и седемнадесета година в
състав: председател: Таня Вачева, членове:
Иван Раденков, Мирослава Керимова, при
секретар Маринела Цветанова и с участието
на прокурора Камелия Николова изслуша
докладваното от съдията Мирослава Керимова по адм. дело № 9287 от 2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Обра з у ва но е по ж а лба на До бр о мир Иванов Добрев от София срещу т. 1
от приложение № 3 към чл. 22 от Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от
любителската радиослужба (изм., ДВ, бр. 100
от 18.12.2015 г.). Жалбоподателят твърди, че
по силата на тази разпоредба разпределението на ограничения ресурс от опознавателни
знаци следва условно географското делене
на страната спрямо главното било на Стара
планина – Северна и Южна България. Сочи,
че предвид силната диспропорция в разпределението на населението между тези области
и текста на нормата комисията е нарушила
законовото си задължение да осигури ефективното управление на ограничените ресурси
и равнопоставеното третиране на гражданите
в съответствие с разпоредбите на чл. 4 и 5
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от Закона за електронните съобщения. В
тази насока сочи, че за 35,56 % от населението на страната – Северна България, били
резервирани 44,44 % от общия капацитет
разпределени опознавателни знаци, докато за
64,44 % от населението на Южна България
били резервирани едва 55,56 % от капацитета.
Прави искане за отмяна на разпоредбата,
както и искане за присъждане на направените
по делото разноски.
О т в е т н и к ът по ж а л бат а – Ком ис и я т а
за регулиране на съобщенията, чрез юрк.
Бончева и Добрева оспорват жалбата като
неоснователна. Твърдят, че принципът на
разделянето на Северна и Южна България
при определяне на опознавателни знаци се
спазва за територията на Република България
повече от 60 години, като за територията
на Южна България са определени повече
знаци, а именно тези с нечетни цифри, а за
Северна България с четна цифра. Излага, че
разпределението на населението на територията на България е динамична величина и се
променя през годините, а за определянето на
опознавателни знаци е от значение спазване
на критерий, който е постоянен във времето.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мо т иви рано
заключение за неоснователност на жалбата.
Посочва, че уникалният знак, с който всеки
радиолюбител се представя пред кореспондентите в радиовръзката, се формира по правила,
които са еднакви за всички български радио
любители. Точка 1 от приложение № 3 към
чл. 22 от Техническите изисквания сочи, че:
„Комисията определя лични опознавателни
знаци на всички български радиолюбители.“ Приема, че дори да бъдат кредитирани
данните за живущите на север и на юг от
Стара планина процент радиолюбители, не
може да бъде обоснован изводът, съдържащ
се в жалбата, тъй като, видно от правилото
на т. 1 от приложение № 3 към чл. 22 от
Техническите изисквания, броят на цифрите,
съдържащи се в опознавателните знаци за
Южна България, са 5 – т. е. с една повече от
тези за Северна България, които са 4, поради което и комбинациите за опознавателни
знаци са повече за Южна България.
При извършена сл у жебна проверка за
допустимост на оспорването Върховният административен съд, седмо отделение, приема,
че жалбата е допустима като подадена от
активно процесуално легитимирана страна
срещу нормативен акт, който подлежи на
съдебен контрол за законосъобразност пред
Върховния административен съд (чл. 132,
ал. 2, т. 1 АПК).
Съгласно разпоредбата на чл. 185 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
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подзаконовите нормативни актове могат да
се оспорват пред съд.
Добромир Иванов Добрев от София се легитимира като правоспособен радиолюбител
и попада в кръга на лицата, за които нормативният акт поражда права и задължения.
По отношение на срока за оспорване съдът приема, че съгласно нормата на чл. 187,
ал. 1 А ПК подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват без ограничение
във времето.
При извършена сл у жебна проверка за
законосъобразност на обжалвания акт на
всички основания настоящият състав на седмо
отделение на ВАС прави следните изводи от
фактическа и правна страна:
Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба имат
характеристиките на подзаконов нормативен
акт, издаден от Комисията за регулиране на
съобщенията в компетентността є по чл. 32,
т. 2 от Закона за електронните съобщения.
Предмет на контрол за законосъобразност е единствено разпоредбата на т. 1 от
приложение № 3 към чл. 22 от Техническите
изисквания за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (изм., ДВ, бр. 100 от
18.12.2015 г.), изменена в оспорвания вариант
с Решение № 618 от 10.12.2015 г. на КРС.
Приложимите разпоредби, регламентиращи процедурата по приемане/изменение
на нормативен акт, се съдържат в Закона за
нормативните актове (в случая в редакцията
му към процеса на приемане на Решение
№ 618 от 10.12.2015 г.), като в частност за
процесното решение намират приложение и
специалните разпоредби на Закона за електронните съобщения.
Съгласно чл. 26, а л. 1 ЗН А (ред., ДВ,
бр. 46 от 2007 г.) изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност.
Съгласно чл. 28, ал. 1 ЗНА проектът на
нормативен акт заедно с мотивите, съответно
доклада към него, се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган. Алинея 2
посочва съдържанието на мотивите, съответно доклада, като ал. 3 въвежда забрана да се
обсъжда от компетентния орган проект, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2.
С определение от 11.11.2016 г., съобщено
на страните по делото, съдът е указал на
ответника, че с оглед на чл. 170, ал. 1 АПК
във връзка с чл. 196 АПК негова е доказателствената тежест за съществуването на
фактическите основания, посочени в акта,
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и изпълнението на законовите изисквания
при издаването му.
В тази насока в съдебно заседание на
27.0 2 .2 017 г. юрк . Б он чева о т и ме т о н а
ответника заявява, че административната
преписка е изпратена в цялост и няма доказателствени искания.
Въз основа на представените от ответника
доказателства, представляващи административна преписка, съдът прави следните изводи
от фактическа и правна страна:
На л. 9 по делото е представен лист със
съдържание, идентично със съдържанието
на Решение № 618 от 10.12.2015 г. на КРС,
който съдът цени като проект на нормативен
акт по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗНА. Към
проекта не са представени мотиви съгласно
изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 ЗНА.
Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 3
ЗНА (в относимата редакция, посочена погоре) проект на нормативен акт, към който
не са приложени мотиви, съответно доклад,
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда
от компетентния орган.
В случая въпреки посочената забрана с
Решение № 473 от 8.10.2015 г. КРС приема
проект на решение за изменение на Техническите изисквания; открива процедура за
обществено обсъж дане по реда на чл. 36
ЗЕС; разпорежда проектът да се публикува
на страницата на КРС в интернет, както и
съобщение за откриване на процедурата да
се публикува в един национален ежедневник;
определя 30-дневен срок считано от датата
на публикуване на съобщението за откриване
на процедурата за обществено обсъждане по
проекта по т. 1 в националния ежедневник,
в който заинтересованите лица да могат да
представят писмени становища по изготвения проект.
Липсват доказателства за съобщение в
ежедневник и за обявяване на проекта на
интернет страницата на КРС.
По делото е представена разпечатка от
електронния адрес на КРС с наименование
„Обществено обсъждане по проекти на общи
и нормативни административни актове по
ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП за 2015 г.“. В т. 1 е посочено, че с Решение № 617 от 10.12.2015 г. КРС
приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проекта на решението
за изменение на Техническите изисквания.
Липсват доказателства за самото проведено
обществено обсъждане.
На л. 10 по делото е представено Решение
№ 617 от 10.12.2015 г. на КРС, с което КРС
решава да приеме резултатите от проведеното
обществено обсъждане на проекта; да се приеме окончателното решение за изменение на
Техническите изисквания, като решението по
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т. 2 се изпрати за обнародване в официалния
раздел на „Държавен вестник“.
На л. 11 по делото е представено копие
от Решение № 618 от 10.12.2015 г. на КРС, с
което на основание чл. 32, т. 2 ЗЕС КРС взема
решение за изменение на т. 1 от приложение
№ 3 към чл. 22 от Техническите изисквания
с изписан по-горе текст.
Предвид така установеното от фактическа
страна с оглед разпределената тежест на доказване в процеса съдът намира, че решението
е взето при нарушаване на процедурата по
изменение на нормативен акт.
ЗЕС е специален по отношение на ЗНА.
Член 36 ЗЕС обаче, както и чл. 26 – 28 ЗНА
предвиждат при изготвяне на проект за нормативен акт КРС да публикува съобщение за
изготвения проект и мотивите за изготвянето
му в национален ежедневник и на страницата си в интернет. В случая към проекта на
л. 9 по делото не са приложени мотиви, което
съдът приема за съществено процесуално
нарушение на процедурата по приемане на
решението. На следващо м ясто, въпрек и
изложеното в Решение № 476 от 8.10.2015 г.
на КРС, че проектът на решението следва
да се публикува на интернет страницата на
комисията и в един национален ежедневник
(съобразно изискването на чл. 36, ал. 1 ЗЕС),
по делото не са представени доказателства за
това. Изрично с определение от 11.11.2016 г.
съдът е указал на ответника тежестта да
докаже законосъобразността на процедурата
по приемане на процесното решение.
Липсват доказателства и за изпълнение
на задълженията на КРС, вменени є с разпоредбата на чл. 36, ал. 3 и 4 ЗЕС, съгласно
които: Комисията проучва становищата от
проведеното обществено обсъждане и отразява приетите предложения; процедурата за
обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет
на постъпилите становища, с изключение на
частите, представляващи търговска тайна,
приетите предложения, местата и текстовете,
в които са отразени приетите предложения,
и мотивите за неприетите.
Така констатираните нарушения според
съдебния състав са съществени и обосновават
извод за порочен финален акт, с който се
изменят процесните Технически изисквания,
като представляват самостоятелно основание за отмяна на оспорения текст на т. 1 от
приложение № 3 към чл. 22 от Техническите
изисквания за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (изм., ДВ, бр. 100 от
18.12.2015 г.). Липсата на мотиви към проекта
затруднява и преценката досежно материалната му законосъобразност, доколкото съдът
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не може да извърши проверка на причините,
които налагат изменението на разпоредбата,
и целите, които се поставят чрез него.
Предвид допуснатите съществени процесуа лни нару шени я съд ът не следва да
поставя на обсъждане въпроса досежно материалната законосъобразност. За пълнота
единствено посочва, че в тежест на органа
при изготвянето на проект на решението,
съдържащо текста на приетата разпоредба,
е да изложи, като аргументирано мотивира,
разпределението на ограничения ресурс от
опознавателни знаци съобразно условното
географско делене на страната на Северна
и Южна България.
Предвид гореизложеното настоящият състав на седмо отделение на ВАС приема, че
следва да се отмени като приета в нарушение
на процедурата по приемането є разпоредбата на т. 1 от приложение № 3 към чл. 22 от
Техническите изисквания за осъществяване
на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (изм.,
ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.).
Предвид изхода на спора, на жалбоподателя Добромир Иванов Добрев се дължат
разноски по делото в размер 30 лв.
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Воден от горното и на основание чл. 194
АПК, настоящият състав на седмо отделение
на ВАС
РЕШИ:
Отменя т. 1 от приложение № 3 към чл. 22
от Техническите изисквания за осъществяване
на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (изм.,
ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.).
Осъжда Комисията за регулиране на съобщенията да заплати на Добромир Иванов
Добрев сумата 30 лв. разноски пред тази
съдебна инстанция.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за
постановяването му пред петчленен състав
на Върховния административен съд.
След влизане в сила на решението същото
да се обяви от КРС по реда на обявяване на
Техническите изисквания за осъществяване
на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.
Председател:
Георги Чолаков
9968
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1549
от 8 декември 2017 г.
На основание чл. 657, ал. 1, т. 7 във връзка с
чл. 655, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон заличавам Пламен Атанасов Атанасов от Хасково,
ул. Братя Миладинови № 1, ет. 1, ап. 2, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 21.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

9957

За министър:
Д. Ахладова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1710
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4839 от 19.12.2017 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отменя
Решение № 1607 от 3.04.2015 г. (ДВ, бр. 28 от
2015 г.) за забрана на „Монтажи“ – ЕАД, София,
с едноличен собственик на капитала „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, 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.

9949

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1711
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
протоколно решение № 4843 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол отменя решения
№ 1694, № 1695, № 1696, № 1697 и № 1698 от
13.09.2017 г. (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) за откриване
на процедури за приватизационна продажба на:
1. поземлен имот и сграда „Склад за вагонни
мушами“, намиращи се в с. Разделна, община
Белослав, област Варна; 2. кафе „Венеция“ (сграда
с идентификатор 07079.618.1051.19), намираща се

на ул. Иван Вазов (гаров район), Бургас; 3. сграда
„ЖП Общежитие“, намираща се на ул. Кардам
№ 18, район „Централен“, Пловдив; 4. сграда
„ЖП Общежитие“, намираща се на ул. Тулча № 1,
Русе, и 5. масивна сграда (източна) – сервизна
работилница, намираща се в УПИ II – за жп
гара, кв. 206, гр. Нова Загора, обособени части
от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София.

9985

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 628
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заяв
ление вх. рeг. № ГР-94-И-28/3.07.2015 г. от Илиана Иванова Машалова с искане разрешаване
на изработване на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
и изменение на улична регулация на м. С. Волуяк,
за поземлен имот с идентификатор 12084.2747.90,
район „Връбница“.
Със Заповед № РД-09-50-828 от 21.10.2015 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и разрешено изработването на проект за ПРЗ, в
която са указани изискванията на отдели „ОУП“,
„БДПР“ (КТ и ИМ), „ТК“, „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-И-28-[1]/21.10.2015 г.
С писмо изх. № АГ-66 02-91-[2]/5.11.2015 г. от
район „Връбница“ ни информират за приключила процедура по обявяването на основание
чл. 124б, ал. 2 ЗУТ на Заповед № РД-09-50-828 от
21.10.2015 г. на главния архитект на СО, с която
е разрешено изработването на ПУП.
Със
заявление
вх. № СА Г16ГР00-805/8.02.2016 г. е заявен проект за план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на м. С. Волуяк,
кв. 9, УПИ XLIII-90 – „За жил. стр.“, УПИ XLIV90 – „За жил. стр.“, УПИ XLV-90 – „За жил. стр.“,
за ПИ с идентификатор 12084.2747.90 и изменение
на уличната регулация по о.т. 127 – о.т. 128г – о.т.
128д; по о.т. 1121 – о.т. 128е – о.т. 128д – 128з и
задънена улица по о.т. 128д – о.т. 128ж, район
„Връбница“, с обяснителна записка. Приложени
са пълномощно и удостоверения за ППП.
Проектът е изпратен в район „Връбница“ за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-805-[1]/11.03.2016 г.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-805-[2]/23.03.2016 г.
заявителят внася допълнително съгласуване с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска
вода“ – АД, и Дирекция „Зелени системи“ – СО,
на основание чл. 19, чл. 4 ЗУЗСО.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-805-[3]/11.04.2016 г.
з а я ви т е л я т доп ъ л н и т е л но п р едо с т а в я с т анови ще на РИОСВ – С офи я, изх. № 94 - 0 0 2308/28.03.2016 г., съгласно което не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от наредбата за ОС.
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С писмо изх. № РВР16-ВК08-489-[16]/29.06.2016 г.
район „Връбница“ връща проекта след процедура
по съобщаване с приложен разписен лист, копия
от съобщения с обратни разписки, протоколи,
снимков материал, удостоверение за наследници
и информация, че в законоустановения срок са
постъпили 2 бр. възражения.
Проектът е съгласуван с отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“. Отдел
„Правен“ е констатирал непълноти и пропуски в
процедурата по съобщаване, за което с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-805-[5]/11.07.2016 г., НАГ – СО,
е изпратил проекта в район „Връбница“ за дообявяване.
С писмо изх. № РВР16-ВК08-1172-[1]/20.07.2016 г.
на район „Връбница“ проектът е върнат обратно
в Направление „Архитектура и градоустройство“
след приключване на процедурата по съобщаване
на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-70/20.09.2016 г., т. 1. След станалите разисквания и дадени пояснения е взето решение
по подадените възражения и е предложено от
чертежа да се заличи наименованието на улица
с ПИ идентификатор 2493. Проектът е приет,
като на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС се изпраща
в СОС за одобряване.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-805-[7]/31.01.2017 г.
заявителят е уведомен, че на основание чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 13.01.2017 г.) проектът за ПР
следва да се съгласува преди одобряването му от
СГКК – София, което се доказва с представяне
на удостоверение за приемане на проекта за
изменение на КККР.
Със
заявление
вх. № СА Г16ГР00-805-[8]/21.04.2017 г. е изпълнено горното
изискване, като е внесено удостоверение от СГКК
с изх. № 25-15152/6.03.2017 г. за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатор 12084.2747.90 – предмет на плана,
което се установява от приложените документи
за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. Волуяк,
район „Връбница“, контактен на ПИ с идентификатор 12084.2747.90, е одобрен със заповеди
№ РД-50-09-332 от 16.09.1988 г., № РД-09-50-521 от
3.05.2007 г. и № РД-09-443 от 9.10.2007 г.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имот с идентификатор 12084.2747.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на с. Волуяк – предмет на проекта, представлява
неурегулиран поземлен имот.
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Съгласно представената скица на СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„Земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имота: „Нива“.
С представения проект се цели промяна предназначението на имота от земеделски в такъв за
неземеделски нужди.
С исканото изменение за ПИ с идентификатор
12084.2747.90, кв. 9, м. С. Волуяк, се обособяват
три нови УПИ XLIII-90 – „За жилищно строителство“, XLV-90 – „За жилищно строителство“, и
XLIV-90 – „За жилищно строителство“. С цел да се
осигури транспортен достъп до новообразуваните
УПИ XLIV-90 – „За жилищно строителство“, и
УПИ XLV-90 – „За жилищно строителство“, се
предвижда задънена улица по о.т. 128д – 128ж.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имота – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване на достъп до нови
УПИ, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е „За ЖС“,
което отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 4 („Жм“) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите
на застрояване, отразени в матрицата, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване в новообразуваните
УПИ XLIII-90, УПИ XLIV-90 и УПИ XLV-90 от
кв. 9, м. С. Волуяк, се предвижда изграждане
на свободно стоящи жилищни сгради на пълни
отстояния от имотните граници при параметри
на застрояване в съответствие със зона „Жм“.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предложеният проект е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и
е спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта – план за улична
регулация, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3,
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т. 1 и ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
устройствена категория по т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-70/20.09.2016 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. План за регулация на м. С. Волуяк, кв. 9,
обособяване на нови УПИ XLIII-90 – „За жилищно строителство“, УПИ XLIV-90 – „Зa жилищно
строителство“, УПИ ХLV-90 – „За жилищно строителство“, за ПИ с идентификатор 12084.2747.90 и
изменение на уличната регулация по о.т. 127 – о.т.
128г – о.т. 128д; по о.т. 1121 – о.т. 128е – о.т. 128д128з и задънена улица по о.т. 128д – о.т. 128ж
съгласно приложения проект по червените, сините, кафявите и зелените линии, цифри, текст,
защриховки и зачертавания.
2. План за застрояване на м. С. Волуяк, кв.
9, УПИ XLІІІ-90 – „За жилищно строителство“,
УПИ XLIV-90 – „За жилищно строителство“, УПИ
XLV-90 – „За жилищно строителство“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 777
от 23 ноември 2017 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Н-21/19.03.2010 г. от
Наташка Ангелова Гирова и Кузман Георгиев
Гиров, Иванка Станоева Вучева, Сава Станоева
Тошева и Магдалена Ангелова Добрева с искане
за прилагане на чл. 15 ЗУЗСО за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ
№ 044008, 044013, 044014, 044080 по КВС – около
10 000 кв. м, м. Калето, землище на с. Герман,
район „Панчарево“.
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К ъ м з а я в л ен и е т о с а п р и лож ен и: н о т ариален акт № 111, том I, рег. № 7064, дело
№ 81/14.06.2007 г., нотариален акт № 113, том III,
дело № 932/25.02.1998 г., нотариален акт № 182,
том XXIX, дело № 5739/28.12.1995 г.; скици, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125
ЗУТ, и мотивирано предложение с обяснителна
записка за ПИ № 044008, 044013, 044014, 044080
по КВС – предмет на плана.
Началник-отдел „Общ устройствен план“ е
удостоверил, че имотите попадат в устройствена
зона „Вилна зона“ (Жвд), съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Мотивираното предложение е разгледано на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40/27.04.2010 г., т. 44.
Предложението на собствениците отговаря на
изискванията на чл. 15 ЗУЗСО. Собствениците
са заявили в декларация съгласно изискванията
на чл. 15 ЗУЗСО, че ще изработят подробния
устройствен план и ще изградят за своя сметка в
полза на Столичната община цялата инженерна
инфраструктура за територията, обхваната от
тези имоти, в местността Калето, землище на с.
Герман, район „Панчарево“.
С Решен ие № 259 по п ро т окол № 17 о т
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет е
дадено съгласие за допускане на устройствена
процедура. Имотите, предмет на проекта, попадат
в местността Калето и съгласно общия устройствен план на Столичната община територията,
обхваната от тези имоти, е определена за „Вилна
зона – за далекоперспективно развитие“ – Жвд.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г49/26.06.2012 г., т. 19, е взето решение главният
архитект на СО да издаде заповед за допускане
на устройствена процедура за ПЗ в условията на
чл. 15 ЗУЗСО и при спазване на изискванията
на отделите в НАГ.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-21/4.02.2013 г. е
внесено ново мотивирано предложение и задание
за ПУП – ПРЗ, изработено върху одобрената със
Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. и влязла в сила
кадастрална карта на с. Герман за ПИ с идентификатори 14831.6547.8, 14831.6547.13, 14831.6547.14,
14831.6547.1575 по КК и КР на с. Герман.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г83/5.11.2013 г., т. 8, е прието новото мотивирано
предложение и задание и е направено предложение на главния архитект на Столичната община
да издаде заповед за одобряване на заданието
и за допускане на устройствена процедура за
ПУП – ПРЗ в условията на чл. 15 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-894 от 19.12.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрено задание и е допуснато да се изработи
ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 14831.6547.8, 14831.6547.13, 14831.6547.14,
14831.6547.1575 по КК и КР на с. Герман, район
„Панчарево“, и прилежащата улица.
С писмо изх. № ГР-94-Н-21/3.01.2014 г. заповедта е изпратени за сведение на кмета на
район „Панчарево“ и до заявителите – Наташка Ангелова Гирова и Кузман Георгиев Гиров,
Иванка Станоева Вучева, Сава Станоева Тошева
и Магдалена Ангелова Добрева.
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Със заявление вх. № ГР-94-Н-21/18.09.2014 г. от
Кузман Георгиев Гиров е внесен за одобряване
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за нови УПИ I-8, II-13,
III-14, IV-1575, кв. 1 (нов), и план за уличната регулация от о.т. 212 през о.т. 261 до о.т. 272; от о.т.
273 до о.т. 291, м. Калето, землище на с. Герман,
район „Панчарево“.
Приложени са обяснителна записка, документ за собственост, скици за ПИ с идентификатори 14831.6547.8, 14831.6547.13, 14831.6547.14,
14831.6547.1575 по КК и КР на с. Герман. Представени са изходни данни от „Софийска вода“ – АД,
№ ТУ-2643/31.07.2014 г., съгласуван проект с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 12.08.2014 г.;
съгласуван проект с „БТК“ – ЕАД, от 25.08.2014 г.
и „Софийска вода“ – АД; геодезическо заснемане
и експертна оценка на съществуваща дървесна
растителност по чл. 19 ЗУЗСО, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО с № ЗС94-К-14/31.07.2014 г.
С писмо изх. № ГР-94-Н-21/1/15.10.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район „Панчарево“.
Съгласно писмо изх. № 6602-11/5/17.12.2014 г.
на кмета на район „Панчарево“ е проведена
процедура по съобщаване на проекта и в законоустановения срок не са постъпили възражения
и район „Панчарево“ е изразил положително
становище по проекта. Приложен е разписен
списък, обратни разписки, служебни бележки,
пълномощни.
С писмо изх. № ГР-94-Н-21-/3/10.02.2015 г.
проектът е върнат на кмета на район „Панчарево“ за дообявяване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ
на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1, т. 4
ЗУТ с указания за провеждане на обществено
обсъждане на основание чл. 12 ЗУЗСО предвид
обствоятелството, че част от уличната регулация – предмет на плана, е предвидена в зона:
„Терени на озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ (Тзв), съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Съгласно писмо изх. № 6602-11/11/7.04.2015 г.
на кмета на район „Панчарево“ е проведена процедура по съобщаване на проекта и процедура
по чл. 12 ЗУЗСО за обществено обсъждане на
проекта, като в законоустановения срок не са
постъпили възражения. Приложен е разписен
списък, обратни разписки, служебни бележки,
пълномощни, протокол от общественото обсъждане и обобщаващ доклад.
Проектът за ПУП – ПРЗ и ПУР е разгледан
от ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г37/26.05.2015 г., т. 13, е прието проектът да се
изпрати за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение на служебно
предложение за представяне на становище на
началника на СРИОСВ за необходимостта от
извършване на екологична оценка.
Със
заявление
вх. № СА Г17ГР00-152(1)/16.03.2017 г. е изпълнено служебното
предложение и е представено Решение № СО1-ЕО/2017 г. за преценяване необходимостта от
извършване на екологична оценка на директора
на РИОСВ – София.
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При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с идентификатори 14831.6547.8, 14831.6547.13, 14831.6547.14,
14831.6547.1575 по КК и КР на с. Герман – предмет
на плана, съгласно приложените в административната преписка документи за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнителните указания, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И м о т и с и д е н т и ф и к а т о р и 14 8 31. 6 5 47. 8 ,
14831.6547.13, 14831.6547.14, 14831.6547.1575 представляват неурегулирани поземлени имоти с трайно
предназначение на територията – земеделска.
Планът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта за план за регулация (ПР) се образуват нови УПИ I-8, II-13, III-14, IV-1575, като
регулационните граници са поставени в съответствие с имотните граници по съгласие на
собственика, което е в съответствие с нормата
на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Предназначението на нови УПИ е „За жилищно застрояване“, което отговаря на ОУП на
СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 8
(Жвд) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
За осигуряване лице (изход) на новите УПИ
I-8, II-13, III-14, IV-1575 се проектира нова улична
регулация от о.т. 212 през о.т. 261 до о.т. 272; от
о.т. 273 до о.т. 291, при спазване на разпоредбата
на чл. 80 ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното за одобряване проекта за ПР
на новите УПИ I-8, II-13, III-14, IV-1575 е налице
основание по чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване е предвидено свободно
стоящо двуетажно застрояване в новообразуваните
УПИ с Н≤7 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 34 ЗУТ, като е съобразен и с евентуалното бъдещо застрояване в съседните имоти.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.

С Т Р.
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Изпълнени са изискванията в мотивираните
предписания за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „БТК“ – ЕАД.
Изпълнено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
като е представено геодезическо заснемане и
експертна оценка на съществуваща дървесна
растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ при СО с № ЗС-94-К-14/31.07.2014 г., със
забележка „да се запази растителност с № 2, 3,
5, 6, 12 и 13“.
Представено е Решение № СО-1-ЕО/2017 г. на
директора на РИОСВ – София, с което е преценено, че не следва да се извършва ОВОС и няма
вероятност за отрицателно въздействие върху
природните местообитания.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПУР се предвижда отчуждаване на имоти – собственост на физически лица, за изграждане на обект – публична общинска собственост – улица, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската
собственост компетентен да одобри плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 80, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 34 ЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-37/26.05.2015 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. План за улична регулация от о.т. 212, о.т.
272; о.т. 271 до о.т. 291, м. Калето – с. Герман,
район „Панчарево“, по червените и сините линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Проект за план за регулация на нови УПИ
I-8, II-13, III-14, IV-1575, кв. 1 (нов), м. Калето – с.
Герман, район „Панчарево“, по червените и сините
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на нови УПИ I-8,
II-13, III-14, IV-1575, кв. 1 (нов), м. Калето – с.
Герман, район „Панчарево“, с предвиждане на
ново застрояване съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ – Столична
община.

9975

Председател:
Е. Герджиков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-17-7706-322
от 5 декември 2017 г.
Предвид изложеното и на основание § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-17-7706-291 от 5.10.2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.) на областния управител
на област с административен център Варна в
раздел І, т. 1, както следва:
В раздел І, т. 1 текстът „Променят се граници
и площта на новообразуван имот № 907, който
става с площ 31 кв. м, и в регистъра като собственик се вписва Татяна Стоянова Георгиева с
нотариален акт“ да се чете „Променят се граници
и площта на новообразуван имот № 907, който
става с площ 931 кв. м, и в регистъра като собственик се вписва Татяна Стоянова Георгиева
с нотариален акт № 145/6.05.1997 г., том ХХІІ,
регистър № 5479, дело № 6125“.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9921

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 414
от 7 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Велики Преслав, реши:
Одобрява окончателния проект на общия
устройствен план на община Велики Преслав
ведно с отделните части към него: Правила
и норми за прилагане на ОУПО, Екологична
оценка, Комуникационно-транспортна схема,
Водоснабдяване и канализация, Електроснабдяване и далекосъобщения, Зелена система, гори,
околна среда и ландшафт, Развитие и устройство
на селищната мрежа, Част „Недвижимо културно
наследство“, включително специфични правила
и нормативи за устройство на защитените територии на НКН.

9989

Председател:
А. Асенова

БРОЙ 3
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 613
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 и чл. 136,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация и на план за
регулация на част от гр. Казанлък, включващ:
1. Изменение на план за улична регулация
(ПУР) по ул. Ал. Стамболийски от кръстовището с ул. Войнишка до кръстовището с бул. 23
Пехотен Шипченски полк и изменение на план
за улична регулация по ул. Стара планина от
кръстовището с ул. Христо Ботев до кръстовището с ул. Ал. Стамболийски.
2. Изменение на план за регулация на част от
квартали 243, 244, 251, 251а, 254, 255, 258, 260, 261,
262, 265, 266 и 248 след заличаване на квартал
402 по плана на Казанлък.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
9961
РЕШЕНИЕ № 625
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за кабелна линия – ниско напрежение – обект ИМГС
„Бузлуджа“ през поземлени имоти № 000667 и
№ 000669 в землище гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, с
обща дължина на трасето 134,8 м и общ сервитут
215,8 кв. м.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
9962
РЕШЕНИЕ № 626
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Оптичен кабел за пренос на
данни между с. Енина и с. Долно Изворово, община Казанлък“, преминаващ по общински пътища
между с. Енина (ПИ) № 27499.56.262 – с НТП: път
ІV клас, и с. Долно Изворово (ПИ) № 000098 – с
НТП: път ІV клас, и (ПИ) № 000107 – с НТП:
полски път.
Трасето на оптичния кабел ще премине в
обхвата на четвъртокласния общински път Енина – Долно Изворово, без да се засягат конструктивните елементи на пътя.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
9963

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 628
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на поземлен имот (ПИ)
№ 83106.46.313, местност Хаджиевец, собственост
на Стефан Тотев Пашов, преминаващ през ПИ
№ 83106.46.306 – „нива“, и № 83106.46.245 – „полски път“, в землище с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106,
с дължина 55,84 м и сервитут 111,69 кв. м.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

9964

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 629
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електропроводно, газопроводно,
водопроводно и канализационно отклонение за
осигуряване на поземлен имот (ПИ) № 023030, в
землище с. Бузовград, местност Малката кория,
ЕКАТТЕ 06848, от ПИ № 35167.38.711, землище Казанлък – собственост на „Промет сейф“ – ЕООД,
преминаващо през ПИ № 000173 – „напоителен
канал“, и № 000172 – „полски път“, землище
Бузовград.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

9965

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 225
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменението на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване) на част от квартали 15, 16 и 19 и
изменение на ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) на улица между
о.т. 53 – о.т. 64 и о.т. 61 – о.т. 55 по плана на с.
Долно Зелениково, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

9995

Председател:
Р. Мустафа
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РЕШЕНИЕ № 226
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – плансхема на отклонения от кабелни шахти, собственост на „БТК“ – ЕАД, към обект: Оптична кабелна
мрежа в гр. Кърджали на „Еском“ – ООД.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед на кмета на община Кърджали в полза на „Еском“ – ООД,
право да прокарат отклонения от обща мрежа на
техническата инфраструктура през улици и имоти – общинска собственост, които попадат в трасето на подробния устройствен план – план-схема
на отклонения от кабелни шахти, собственост на
„БТК“ – ЕАД, към обект: Оптична кабелна мрежа
в гр. Кърджали на „Еском“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Задължава кмета на община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка с
учредяване право на прокарване през общински
имоти.

9996

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 530
от 24 ноември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение
с вх. № 791 от 13.11.2017 г. на кмета на община
Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен устройствен
план – 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“.

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 539
от 24 ноември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение с вх. № 810 от 16.11.2017 г. на кмета на
община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Трасе на уличен водопровод за захранване на
ПИ 014135, местност Св. Георги, землище на
с. Руен, община Куклен“.
Председател:
Пл. Гошев

9999

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 375
от 19 декември 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 проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
на кабелна линия 20 kV от ТП № 70 до проектен
БКТП, ситуиран в ПИ № 73122.20.8, съгласно
учередено от „Велди 1“ – ООД, безсрочно право
на строеж на енергиен обект на „ЕВН България
Елек т роразп ределение“ – Е А Д – н.а. № 111,
том I, peг. № 1680, дело № 81/26.04.2017 г., по
кадастралната карта на с. Трилистник по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

9958

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

РЕШЕНИЕ № 538
от 24 ноември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение с вх. № 809 от 16.11.2017 г. на кмета на
община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Трасе на уличен водопровод за захранване
на ПИ 007281, местност Ветрияк, землище на
с. Руен, община Куклен“.

РЕШЕНИЕ № 11-161
от 29 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел,
одобрява ПУП – ПП за подземен водопровод за
водоем и осем броя водовземни съоръжения в
ПИ 021002, ПИ 021003 и ПИ 019001 по КВС на с.
Орляк. Проектното трасе с обща дължина 7759,30
л. м засяга освен трите имота на възложителя и
един общински имот 000211, представляващ селскостопански, ведомствен път с дължина 35 л. м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.

Председател:
Пл. Гошев

Председател:
С. Симеонов

9997

9998

Председател:
Пл. Гошев
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РЕШЕНИЕ № 11-162
от 29 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел,
одобрява ПУП – ПП за подземен водопровод за
четири броя нови водовземни съоръжения в ПИ
007001 по КВС на с. Орляк. Проектното трасе с
обща дължина 5215 л. м засяга единствено имота
на възложителя.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.

9924

Председател:
С. Симеонов

130. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 януари 2018 г.
22
25. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 46/2017 г. на
Висшия дисциплинарен съд Теодора Иванова
Найденова – адвокат от А двокатската колегия – Враца, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 10 месеца.
10011
25а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 21/2017 г.
на Висшия дисциплинарен съд Марияна Лилиянова Стоянова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 18 месеца.
10012
26. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 7/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Марина Петкова Иванова – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
10014
26а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 8/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Румен Костов Костов – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
10015
13. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
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науки, научна специалност „Молекулярна биология“ към катедра „Медицинска биология“ – един
за нуждите на преподаването на английски език;
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научни специалности:
„Обща хирургия“ – един; „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – един, и двата
към катедра по „Пропедевтика на хирургическите
болести“; „Психиатрия“ – един за нуждите на
преподаването на английски език; „Психиатрия“ – един, и двата към катедра „Психиатрия
и медицинска психология“, всички към Медицинския факултет; професионално направление
7.3. Фармация, научна специалност „Технология
на лекарствените форми и биофармация“ към
катедра „Фармацевтични науки“ – един за Фармацевтичния факултет, всички със срок 2 месеца
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел
„Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
9920
367. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява
конкурси за: главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология на трудния клас), за
нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология“ – един; професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Психология на личността и творчеството), за нуждите на секция „Психология
на личността и методология на психологичното
изследване“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 6, тел. 02/870 32 17, 0886049798.
9971
84. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално
направление 3.1. Социологи я, ант ропологи я
и науки за културата за нуждите на секция
„Общество на знанието: наука, образование и
иновации“ – един; доценти по: професионално
направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и
евристики“ – един; професионално направление
2.3. Философия за нуждите на секция „Етически
изследвания“ – един; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, научна специалност „Социология“, за
нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един; главни асистенти
по: специалност „Социология“, професионално
направление 3.1. Социологи я, ант ропологи я
и науки за културата, за нуждите на секция
„Общество на знанието: наука, образование и
иновации“ – един; професионално направление
2.3. Философия за нуждите на секция „Етически
изследвания“ – един; професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; професионално
направление 2.3. Философия за нуж дите на
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секция „Онтология, епистемология, философия
на науката“ – един; специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални
промени“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института за изследване на
обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика
№ 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.
9994
102. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока), за нуждите на направление „Горивни клетки
и водород“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
10013
264. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, обявява конкурс за един доцент по професионално
направление 4.2. Химически науки, специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активни вещества“, за нуждите на
секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“ със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
10016
63. – Институтът по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за
академична длъжност главен асистент: в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – един; в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита“ (хербология) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Личен състав, тел.
082/820801.
9974
67. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Сухиндол,
община Сухиндол, и гр. Елена, община Елена,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
9900
22. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 61, ал. 3 АПК
съобщава на Елена Маркова Гросети с настоящ адрес Франция, Иван Марков Шошлеков с
настоящ адрес Канада и Чаньо Иванов Водев
с неизвестен адрес, че със Заповед № РД-09-55
от 22.11.2016 г. на областния управител на област Бургас са отчуждени за държавна нужда
за изгра ж дане на обект „Югозападен обход
на гр. Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57 в
землището на гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас“ имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на
гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас,
съгласно одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план – парцеларен план на обекта. Отчуждените имоти са подробно описани
в заповедта по вид, размер, местонахождение,
собственици и размер на паричното обезщетение и приложението, което е неразделна част
от заповедта. Заинтересованите лица могат да
се запознаят със заповедта и приложенията
към нея в Областната администрация – Бургас,
отдел „Териториално устройство и държавна
собственост“.
9922
23. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 3 от 20.12.2017 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Разширение на
паркинги пред терминал 2 на Летище Бургас“
(етап 1 и етап 2) в поземлени имоти с идентификатори 07079.690.51, 07079.690.57, 07079.690.58,
07079.690.59, 07079.690.62, 07079.690.63, 07079.690.64
по кадастралната карта на гр. Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10009
8. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на транспортната техническа
инфраструктура, разположен върху повърхността
на земята – части от ПИ № 10447.155.22 и ПИ
№ 10447.155.32 по кадастралната карта с кадастрални регистри на гр. Велико Търново, за реализиране на обект: Рехабилитация и реконструкция
на улична мрежа в гр. Велико Търново, подобект:
Рехабилитация и реконструкция на улици от
пътна връзка с улица Магистрална (път Е772
/1-4/) до път ІІІ-514 – Ситуация от км 1+363 до
км 1+500: Изграждане на нов мост над р. Янтра
в землището на гр. Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 510.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9992
37. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларни планове
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
на с. Беляковец, община Велико Търново, необходими за водоснабдяване и електрозахранване
на новообособените имоти за жилищни нужди от
ПИ № 000164, местност Церито в землището на
с. Беляковец, община Велико Търново. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9991
67. – Община гр. Кричим, област Пловдив,
ЕК АТТЕ 39921, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на всички заинтересовани лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект „Път за
достъп до базова станция GSM/UTMS № 3175
(проектен имот 952) в землището на гр. Кричим, област Пловдив“, възложител „Теленор
България“ – ЕАД, София. Проектът е изложен
в сградата на Община Кричим, ет. 3, стая № 28.
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 до
общинската администрация, Кричим.
9948
5. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на пл.
Хаджи Димитър за кв. 14 – УПИ ХХІІІ, УПИ
ХХІV и ХХV, кв. 229 – УПИ І, и кв. 134 – УПИ VІ,
по плана на гр. Кърджали. 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 представения проект, отправени
до дирекция „АСУТ“ на общината.
9990
5 0. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
водопровод, захранващ ПИ 32010.33.90 (УПИ
I-33090), местност Бръджовица, по КККР на
землище Ивайло, община Пазарджик. Проектното трасе на водопровода с обща дължина от
около 138 м започва от съществуващ водопровод ∅ 100 АЦ, разположен в селскостопански
път ПИ 32010.33.102, продължава по него и
след около 134 м чупи на запад, като пресича
ПИ 32010.33.103 – напоителен канал, и достига
границата на ПИ 32010.33.90 (УПИ I-33090),
местност Бръджовица по КККР на землище
Ивайло, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен съгласно изчертаното със синьо
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
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имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
9959
51. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод,
захранващ ПИ 32010.24.184; 187; 188; 189; 190;
191; 192; 193; 194; 195; 196; 197 и 198 в местността
Алтън пара по КККР на землище Ивайло, община
Пазарджик. Проектното трасе на водопровода с
обща дължина от 380 м започва от съществуващ
водопровод ∅ 80 Ст на края на регулацията на
с. Ивайло, като се разполага в сервитута на
напоителен канал ПИ 32010.23.21, преминава
през ПИ 32010.24.125 – полски път, достига и
навлиза в ПИ 32010.24.201 – за второстепенна
улица, до достигане на ПИ 32010.24.184; 187; 188;
189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197 и 198 в
местността Алтън пара по КККР на землище
Ивайло, община Пазарджик, които следва да
бъдат захранени съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
9960
184. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 2 от 7.12.2017 г. за „Външно електрозахранване с кабелна линия СрН от Въздушен
електропровод 20 kV „Три уши“ до МКТП, МКТП
и кабелна линия НН до РТ на базова станция
№ SFO0119 „TRI USHI“ на „Мобилтел“ – ЕАД,
намиращи се: за кабелна линия СрН през имоти № 082004, № 000838, № 082011, № 000924,
№ 082046 и № 082048 в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, и ПИ с идентификатор
№ 00223.253.24, м. Горно Краище, в землището
на с. Алдомировци, община Сливница; за МКТП
за базова станция и кабелна линия НН в ПИ
№ 082049 в землището на гр. Драгоман, община Драгоман. Строеж трета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6
от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата
на видовете строежи на МРРБ. Възложител на
строежа е „Мобилтел“ – ЕАД, с ЕИК 131468980,
представлявано от Александър Василев Димитров
и Младен Марковски. За техническия проект е
изготвена оценка за съответствие на проектната
документация със съществените изисквания към
строежите от „ДАРИС“ – ООД, с ЕИК 130125861
и удостоверение № РК-0283/12.09.2014 г. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
10010
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, с който са оспорени като
незаконосъобразни чл. 18, ал. 2 и чл. 30, т. 2 от
Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси за сключване на сделки
по придобиване, управление и разпореждане
със собствеността на община Банско, приета с
Решение № 407 по протокол № 21 от 16.02.2005 г.,
изменена и допълнена с Решение № 440 от
13.04.2005 г. по протокол № 24 от 13.04.2005 г. и
Решение № 714 от 5.08.2010 г. по протокол № 34
от 5.08.2010 г. на ОбС – гр. Банско, е образувано
адм. дело № 945/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.02.2018 г. от 10 ч.
11
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбата
на чл. 16, т. 4 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Благоевград
с искане за прогласяването им за нищожни, алтернативно за отмяната им, е образувано адм. д.
№ 976/2017 г., което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 2.02.2018 г. от
11,30 ч.
80
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 3406/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХІХ състав, по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 18, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Белослав, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация – Белослав. Съдът указва, че
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото. Производството по делото
е насрочено за 22.02.2018 г. от 14,30 ч.
10024
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което е
протестирана разпоредбата на чл. 75, ал. 2, т. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 292 от 22.12.2008 г., взето с протокол
№ 26 на Общинския съвет – гр. Враца, по което
е образувано адм. дело № 855/2017 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено
за 13.02.2018 г. от 11 ч.
10000
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на В. Вичев – прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 10, ал. 1, т. 8 и чл. 13, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на
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общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при
Община Тервел. По оспорването е образувано
адм. д. № 640/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено за
30.01.2018 г. от 13,15 ч.
10025
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова – прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Каварна.
По оспорването е образувано адм. д. № 641/2017 г.
по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 30.01.2018 г. от 13,20 ч.
10026
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова – прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 18, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Крушари.
По оспорването е образувано адм. д. № 645/2017 г.
по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 30.01.2018 г. от 13,20 ч.
10027
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова – прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет
Генерал Тошево. По оспорването е образувано
адм. д. № 646/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено за
30.01.2018 г. от 13,20 ч.
10028
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор Йордан Георгиев от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 34,
ал. 3, чл. 36, ал. 1 и чл. 74, т. 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 133
по протокол № 15 от 7.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кочериново. По протеста е образувано адм. дело № 395/2017 г. по описа на Административния съд – Кюстендил, насрочено за
26.01.2018 г. от 10,30 ч.
10029
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Ракитово, приета с Решение № 383 от 20.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Ракитово. По протеста
е образувано административно дело № 1002 по
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описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2017 г., което е насрочено за открито съдебно
заседание на 14.02.2018 г. от 10,30 ч.
10001
Административният съд – Пазарджик, 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 – Станка Димитрова, против Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 3 от
17.11.2015 г. на Общинския съвет – гр. Брацигово,
взето с протокол № 2. По протеста е образувано
адм. д. № 1003 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г., което е насрочено
за открито съдебно заседание на 10.01.2018 г.
от 9,45 ч.
10002
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 17,
ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Силистра,
по което е образувано адм. д. № 257/2017 г. по
описа на Административния съд – Силистра.
10030
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и със та в, на основа ние ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжната прокуратура – София,
е образувано адм. д. № 1217/2017 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 21.02.2018 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 12, т. 8 и чл. 90 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Ботевград.
10031
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1115/2017 г. по описа на съда по жалби
на Андрей Станчев Пенчев и Димитър Кирилов
Спасов срещу Решение № 621 по протокол № 27
от заседание на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, от 27.07.2017 г., с което е определен размерът
на основните месечни заплати на кметовете и
кметските наместници в община Елин Пелин.
Административно дело № 1115/2017 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
7.02.2018 г. от 15,10 ч.
81
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест на Петя Драганова – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация – с. Опан, приет
с Решение № 42 от протокол № 7 от проведено
на 27.06.2012 г. заседание на Общинския съвет –
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с. Опан, по който е образувано адм.д. № 638/2017 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 8.02.2018 г. от 11,30 ч.
10032
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
от Константин Тачев – прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Павел баня, като противоречащи на
императивни разпоредби на ЗМСМА, по който
е образувано адм. д. № 652/2017 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.02.2018 г. от 11,30 ч.
10033
Варненският районен съд, гражданско отделение, 43 състав, призовава Артур Фалкенстерн,
гражданин на Република Германия, роден на
24.02.1963 г. в Русия, в едномесечен срок считано
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Варненския
районен съд, 43 състав, и да получи съдебните
книжа като ответник по гр. дело № 11983/2017 г.,
заведено от Даниел Петков Димитров, с правно
основание чл. 30, ал. 3 ЗС. Указва на лицето при
явяването си да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
10052
Плевенският районен съд, гражданско отделение, 6 състав, уведомява Руслан Мумадиевич
Ашаев, роден на 9.02.1961 г., гражданин на Руската
федерация, гражданство Руска федерация, без
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, че има качеството
на ответник по гр.д. № 5514/2017 г. по описа на
Плевенския районен съд, образувано по подаден от Биляна Димитрова Димитрова иск за
развод с правно основание чл. 49 СК, като му
указва, че следва да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на Плевенския районен съд в Плевен,
ул. Димитър Константинов № 25, 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.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10053
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Светлана Геннадиьевна Клевцова, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.01.2018 г.
в 9 ч. като ответница по гр. дело № 12623/2017 г.,
заведено от Тодор Делчев Карагьозов от Пловдив,
за развод. Ако въпреки обнародването в „Държавен вестник“ ответницата не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът є назначава
особен представител.
10051
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
Джеймс Патрик Хигинс, гражданин на Великобритания и Северна Ирландия, с неизвестен адрес,
като ответник по гр.д. № 535/2017 г. по описа на
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съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
10054
Районният съд – гр. Средец, призовава Джули
Хигинс, гражданка на Великобритания и Северна
Ирландия, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 535/2017 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10055
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 200/2017 г. по предявен на 7.09.2017 г. иск
от КОНПИ, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, против Теофил Ценков
Маринов с постоянен адрес с. Мургово, община
Кърджали, Секция 107 № 196, и настоящ адрес
Кърджали, ж.к. Възрожденци № 28, вх. Б, ет. 3,
ап. 22, Светла Илиянова Маринова с постоянен
адрес с. Мургово, община Кърджали, Секция
107 № 196, и настоящ адрес Кърджали, ж.к.
Възрожденци № 28, вх. Б, ет. 3, ап. 22, и „Оммерт – Тефик“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 28,
вх. Б, ап. 22, с ЕИК 200275564, за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 443 528,37 лв., формирана като сбор от
следните компоненти:
1. На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Теофил Ценков Маринов и
Светла Илиянова Маринова:
Лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“,
с рег. № К 6093 АХ, дата на първа регистрация
29.04.1997 г., рама № WF0GXXPSWGVM83631,
двигател № 1Z176099, цвят – червен, придобит с
договор от 10.09.2012 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 2500 лв.
2. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Теофил Ценков Маринов
и Светла Илиянова Маринова:
Сумата в размер 22 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт № 89, том І, рег. № 3536, дело № 84 от
16.12.2010 г. (акт № 38, том 13, дело № 2546/2010 г.
на СВ – Кърджали) недвижим имот – неурегулиран поземлен имот с площ 1000 кв. м, намиращ
се в землището на гр. Кърджали, в местността
Сиври кая, зона 6, ведно с построената върху
него масивна сезонна постройка на един етаж
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и призем, със застроена площ 25 кв. м, състояща се от една стая и тераса на етажа и избено
помещение в призема.
3. На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Теофил Ценков Маринов:
Сумата в размер 0,93 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в левове № BG48
SOMB 9130 4035 5937 01 (стар № 4011206006),
открита в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Теофил Ценков Маринов.
Сумата в размер 10,42 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в евро № BG30
SOMB 9130 4435 5937 01 (стар № 4411206000),
открита в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Теофил Ценков Маринов.
Сумата в размер 110 000 лв., представляваща
предоставена и върната допълнителна вноска в
предприятието на ЕТ „Оммерт – Теофил Ценков“,
ЕИК 108017629.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща допълнителна вноска в „Оммерт – Тефик“ – ЕООД,
ЕИК 200275564.
4. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Теофил Ценков Маринов:
Сумата в размер 151 000 лв., представляваща допълнителна вноска в „Оммерт – Тефик“ – ЕООД, ЕИК 200275564.
5. На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Светла Илиянова Маринова:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на наличните 50 дружествени
дяла в капитала на „Оммерт – Тефик“ – ЕООД,
ЕИК 200275564, със седалище и адрес на управление Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 28,
вх. Б, ап. 22, представлявано от Светла Илиянова
Маринова.
Сумата в размер 78,85 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в щатски
долари № BG34 SOMB 9130 4135 5994 01 (стар
№ 41112 0 94 0 0), о т к ри т а в „Общ и нск а ба нка“ – АД, с титуляр Светла Илиянова Маринова.
Сумата в размер 47,66 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в евро
№ 14396610, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Светла Илиянова Маринова.
Сумата в размер 12 806,42 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми чрез
трансфер от други сметки по спестовен влог в
евро № 19336146, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Светла Илиянова Маринова.
Сумата в размер 1346,69 лв., представляваща платени лихви по спестовен влог в евро
№ 19336146, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Светла Илиянова Маринова.
Сумата в размер 4019,23 лв., представляваща
вноски чрез преобразуване от други сметки по
срочен депозит в евро № 19303739, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Светла Илиянова
Маринова.
Сумата в размер 18 745,30 лв., представляваща
трансфери от други сметки по срочен депозит в
евро № 19303739, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Светла Илиянова Маринова.
Сумата в размер 1172,87 лв., представляваща платени лихви по срочен депозит в евро
№ 19303739, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Светла Илиянова Маринова.
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6. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 70 и
с чл. 62 ЗОПДНПИ от „Оммерт – Тефик“ – ЕООД,
ЕИК 200275564:
Автобус марка „Сетра“, модел „215 УЛ“, с
рег. № К 2992 АМ, дата на първа регистрация
10.12.1992 г., рама № WKK17900001021302, двигател – без номер, цвят – слонова кост, придобит с
договор за прехвърляне на търговско предприятие
от 20.01.2009 г. от „Оммерт – Тефик“ – ЕООД,
ЕИК 200275564. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 10 000 лв.
7. На основание чл. 72 във връзка с чл. 66,
ал. 2 и чл. 70 и 62 ЗОПДНПИ от „Оммерт – Тефик“ – ЕООД, ЕИК 200275564:
Сумата в размер 24 800 лв., представляваща
пазарната стойност на челен товарач, марка
„Крамер“, модел „512SL“, с рег. № К01058, идентификационен номер: 512350301, придобит с договор за прехвърляне на търговско предприятие
от 20.01.2009 г. от „Оммерт – Тефик“ – ЕООД,
ЕИК 200275564, отчужден на 1.10.2010 г.
8. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Оммерт – Тефик“ – ЕООД, ЕИК
200275564:
Сумата в размер 74 000 лв., представляваща
предоставена и невърната допълнителна вноска
в предприятието на ЕТ „Оммерт – Теофил Ценков“, ЕИК 108017629.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
предоставена и невърната допълнителна вноска
в предприятието на ЕТ „Оммерт – Теофил Ценков“, ЕИК 108017629.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, с рег. № К 1514 АТ.
Сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Шаран“, с рег. № К 3286 АТ.
Сумата в размер 300 лв., получена при бракуването на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, с рег. № К 6753 АТ.
Сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“,
с рег. № К 7510 АТ.
Сумата в размер 7700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Мултиван“, с рег. № К 7815 АТ.
Сумата в размер 4400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Каравел“, с рег. № К 3665 АХ.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Каравел“, с рег. № К 4655 АХ.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил марка „Понгратц“,
модел „Л АТ 400 ТК“, с рег. № К 2920 ЕА.
Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, с рег. № К 8335 АХ.
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Сумата в размер 1800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „300
Д“, с рег. № К 0586 ВА.
Сумата в размер 5500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Шаран“, с рег. № К 6109 АТ.
9. От Хасан Селятин Хасан и Миназ Ремзи
Хасан на основание чл. 72 във връзка с чл. 70 и
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 800 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност на двата
леки автомобила – лек автомобил марка „Сеат“,
модел „Алхамбра“, с рег. № К 1861 АТ, и лек
автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег.
№ К 2877 АТ, към датата на отчуждаването им
и преобразуваната сума за закупуването на два
броя леки автомобила – лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Шаран“, с рег. № К 3286
АТ, и лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“, с рег. № К 7510 АТ.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.04.2018 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Кърджали, бул. Беломорски № 48.
Указва на третите заинтересовани лица, които
имат самостоятелни права върху предмета на
спора, че могат на основание чл. 225 ГПК да
встъпят в делото, като предявят искове против
страните до приключване на съдебното дирене
в първа инстанция.
19
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр.д. № 700/2017 г. по предявено
на 14.09.2017 г. мотивирано искане, вписано в
СВ при АВ – Ловеч, на 18.09.2017 г. и в АВ при
АВ – Никопол, на 18.09.2017 г., предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – София, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес за
призоваване: Велико Търново, пл. Център № 2,
сграда Областен управител, ет. 2, срещу Анелия
Иванова Танчева от Свищов, като претенцията
е да се отнеме в полза на държавата имущество
на обща стойност 372 074,48 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
с у ма в ра змер 50 0 л в., п р едс т а в л я ва щ а
левовата равностойност на 50 д ру жест вени
дяла с номинал 10 лв. от капитала на „Терра
2777“ – ЕООД, ЕИК 201632275.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева следните
недвижими имоти:
1. Лозе с площ 0,501 дка, гр. Летница, община
Летница, област Ловеч, в местността Старите лозя, трета категория, съставляваща имот
№ 078023 по плана за земеразделяне на гр. Летница, ЕК АТТЕ 43476, община Летница, при граници (съседи): имот № 078090 – лозе на Марийка
Атанасова Чакалова, имот № 078022 – лозе насл.
на Петър Панев Хорозов, имот № 000329 – полски път на общински имоти (незаявен), имот
№ 078024 – лозе на Иван Димитров Хорозов.
2. Друга селскостопанска територия с площ
2,200 дка, намираща се в землището на с. Му-
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селиево, община Никопол, в местността Ливадите – Припека, седма категория, съставляваща
имот № 280081 по плана за земеразделяне на
с. Муселиево, ЕК АТТЕ 49415, при граници (съседи): имот № 280082 – друга селскостопанска
територия на Георги Стефанов Петков, имот
№ 280006 – друга селскостопанска територия на
Иван Никифоров Петков, имот № 280042 – друга
селскостопанска територия насл. на Атанас Златанов Георгиев, имот № 084032 – нива на Жулиета Александрова Енева, имот № 084005 – нива
насл. на Енчо Златанов Пътов.
3. Лозе с площ 0,500 дка, намиращо се в
землището на с. Дъбован, община Гулянци, в
местността Лозята Изток, пета категория, съставляваща имот № 038014 по плана за земеразделяне на с. Дъбован, ЕК АТТЕ 24308, при граници
(съседи): имот – лозе на Димитър Митрев Деков, имот № 038005 – лозе на лозя – общински,
имот № 038015 – лозе насл. на Марин Тодоров
Петров, имот № 038601 – полски път на Черен
път – общински.
4. Лозе с площ 1,100 дка, намиращо се в землището на с. Дъбован, община Гулянци, в местността Лозята Изток, пета категория, съставляваща
имот № 036035 по плана за земеразделяне на с.
Дъбован, ЕК АТТЕ 24308, при граници (съседи):
имот № 000174 – полски път на Община Гулянци,
имот № 036024 – лозе на Община Гулянци – стопанисва, имот № 036025 – лозе насл. на Флори
Станев Марашков, имот № 036036 – лозе насл. на
Бриян Якимов Младенов, имот № 036602 – полски път на Община Гулянци.
5. Друга селскостопанска територия с площ
1,549 дка, намираща се в землището на с. Лозица,
община Никопол, в местността Османовец, шеста
категория, съставляваща имот № 204014 по плана
за земеразделяне на с. Лозица, ЕК АТТЕ 44152,
при граници (съседи): имот № 204004 – друга
селскостопанска територия насл. на Григор Кънев
Господинов, имот № 004003 – нива на Владимир
Маринов Гроздев, имот № 204013 – друга селскостопанска територия на Кафена Прокопиева
Гатева, имот № 000201 – дървопроизв. пл. на
МЗГ – Държавно лесничейство. Имотът е образуван от № 204003.
6. Залесена нива с площ 1,000 дка, намираща се
в землището на с. Милковица, община Гулянци, в
местността Коаста Плугули, четвърта категория,
съставляваща имот № 214038 по плана за земеразделяне на с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204, при
граници (съседи): имот № 214039 – залесена нива
на Зинови Пасков Пиличев, имот № 214050 – залесена нива на Вилия Людмилова Цветанова, имот
№ 214037 – залесена нива на Васка Димитрова
Вардолова, имот № 214028 – залесена нива на
Иван Станков Отравов, имот № 214027 – залесена
нива на Магдалена Маринова Пелева.
7. Овощна градина с площ 1,000 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Пери Гойчи, четвърта
категория, съставляваща имот № 119045 по плана
за земеразделяне на с. Милковица, ЕКАТТЕ 48204,
при граници (съседи): имот № 119044 – овощна
градина на Васка Димитрова Вардолова, имот
№ 000619 – полски път на Община Гулянци, имот
№ 119046 – овощна градина на Иванка Паскова
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Петкова, имот № 119042 – овощна градина на
Боян Димитров Валянов.
8. Нива с площ 0,832 дка, намираща се в землището на с. Ленково, община Гулянци, в местността
Лозята, трета категория, съставляваща имот
№ 143007 по плана за земеразделяне на с. Ленково, ЕК АТТЕ 43284, при граници (съседи): имот
№ 143008 – нива на „Агро финанс“ – АДСИЦ,
имот № 143009 – нива на Палу шка Спасова
Янева, имот № 143005 – нива на Нико Павлов
Куцов, имот № 143006 – нива на Христо Кръстев
Петков, имот № 000889 – полски път на Община
Гулянци.
9. Широколистна гора с площ 2,999 дка,
намираща се в землището на с. Крета, община
Гулянци, в местността Ямин дол, пета категория, съставляваща имот № 056025 по плана за
земеразделяне на с. Крета, ЕК АТТЕ 39712, при
граници (съседи): имот № 000290 – полски път
на Община Гулянци, имот № 056027 – обсл. на
ГС на Община Гулянци, имот № 056028 – широколистна гора на Осман Исмаилов Абдурманов,
имот № 056024 – широколистна гора на насл. на
Иван Георгиев Тодоров, имот № 056026 – широколистна гора на Стан Станев Атанасов.
10. Овощна градина с площ 1,001 дка, нам и раща се в зем лищет о на с. Ми лковица,
община Гулянци, в местността Пери Гойчи,
трета категория, съставляваща имот № 121151
по плана за земеразделяне на с. Милковица,
ЕК АТТЕ 48204, при граници (съседи): имот
№ 121092 – овощна градина на Цветанка П. Тонова, имот № 121061 – овощна градина на Георги
М. Вардолов, имот № 121062 – овощна градина на
„Агроинтернейшънъл“, имот № 121150 – овощна
градина на Паскал Парашкевов Караджов, имот
№ 000514 – полски път на Община Гулянци.
11. Овощна градина с площ 1,058 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Муста бей, трета категория, съставляваща имот № 033075 по плана за
земеразделяне на с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204,
при граници (съседи): имот № 033074 – овощна
градина насл. на Маруца Цонева Ангелова, имот
№ 000482 – полски път на Община Гулянци, имот
№ 033076 – овощна градина на Емил Димитров
Капитанов, имот № 033022 – овощна градина на
Кулчо Иванов Отравов, имот № 033023 – овощна
градина на Александър Стойков Шерингов.
12. Залесена нива с площ 1,000 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Бужора, пета категория,
съставляваща имот № 259033 по плана за земеразделяне на с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204, при
граници (съседи): имот № 259034 – залесена нива
на Кирил Митрев Гацев, имот № 259017 – залесена нива на Венцислав Митрев Прунов, имот
№ 259032 – залесена нива на Паско Маринов
Шерингов, имот № 259040 – залесена нива на
Тодор Флорев Коклитов, имот № 259039 – залесена нива на Митра Петрова Иванова, имот
№ 000612 – пасище, мера на Община Гулянци.
Върх у имота има следните ограничения: 81
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
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13. Широколистна гора с площ 0,273 дка, намираща се в землището на с. Ленково, община
Гулянци, в местността Буджовото, шеста категория, съставляваща имот № 033006 по плана
за земеразделяне на с. Ленково, ЕК АТТЕ 43284,
при граници (съседи): имот № 033005 – широколистна гора на Жозефина Димитрова Петкова,
имот № 000811 – полски път на Община Гулянци,
имот № 751005 – залесена територия насл. на
Евстати Томов Тончев, имот № 751004 – залесена територия насл. на Димитър Дечев Василев.
Имотът попада във: отдел/подотдел: 28/г, площ:
0,273 дка, вид на горите или вид на подотдела:
широколистна гора.
14. Нива с площ 1,809 дка, намираща се в
землището на с. Ленково, община Гулянци, в
местността Лозята, четвърта категория, съставляваща имот № 148020 по плана за земеразделяне
на с. Ленково, ЕК АТТЕ 43284, при граници (съседи): имот № 000838 – полски път на Община
Гулянци, имот № 148019 – нива насл. на Цигана
Куцова Маринова, имот № 148021 – нива насл.
на Царко Данов Петров. Имотът попада във:
отдел/подотдел: 30/г, площ: 0,303 дка, вид на
горите или вид на подотдела: широколистна гора.
15. Нива с площ 0,260 дка, намираща се в
землището на с. Ленково, община Гулянци,
в местността Градините, четвърта категория,
съставляваща имот № 160006 по плана за земеразделяне на с. Ленково, ЕК АТТЕ 43284, при
граници (съседи): имот № 160005 – нива насл. на
Георги Флоров Данов, имот № 000009 – път ІІІ
клас на държавата, имот № 160007 – нива насл.
на Петър Василев Зарков, имот № 000009 – път
ІІІ клас на държавата.
16. Други трайни насаждения с площ 1,000
дка, намиращи се в землището на с. Милковица,
община Гулянци, в местността Коаста Плугули,
четвърта категория, съставляваща имот № 214001
по плана за земеразделяне на с. Милковица,
ЕК АТТЕ 48204, при граници (съседи): имот
№ 214002 – други трайни насаждения на Вуца
Флорева Ракова, имот № 214031 – други трайни насаждения на Юли Пасков Мацев, имот
№ 214032 – други трайни насаждения на Любомир
Александров Капитанов, имот № 290006 – нива
на ДПФ, имот № 000485 – полски път на Община
Гулянци.
17. Овощна градина с площ 0,999 дка, нам и раща се в зем л ищет о на с. Ми л кови ца,
община Гулянци, в местността Пери Гойчи,
трета категория, съставляваща имот № 122121
по плана за земеразделяне на с. Милковица,
ЕК АТТЕ 48204, при граници (съседи): имот
№ 122120 – овощна градина на Лазар Иванов
Бънджев, имот № 122167 – овощна градина на
ДПФ, имот № 122168 – овощна градина на Радко Маринов Тодоров, имот № 122122 – овощна
градина на ДПФ, имот № 122097 – полски път
на Община Гулянци.
18. Овощна градина с площ 0,999 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Пери Гойчи, трета категория, съставляваща имот № 122107 по плана за
земеразделяне на с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204,
при граници (съседи): имот № 122106 – овощна градина на „Агроинтернейшънъл“ – ООД,
имот № 122156 – овощна градина на Климент
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Кос т ов Ку зма нов, и мо т № 122157 – овощ на
градина на Красимир Костов Кузманов, имот
№ 122108 – овощ на г ра д и на на ДПФ, и мо т
№ 122097 – полски път на Община Гулянци.
19. Овощна градина с площ 3,499 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Пери Гойчи, трета категория, съставляваща имот № 122164 по плана за
земеразделяне на с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204,
при граници (съседи): имот № 121163 – овощна
градина на Радослав Тодоров Уру ков, имот
№ 000514 – полски път на Община Гулянци,
имот № 121187 – овощна градина на „Агроинтернейшънъл“ – ООД, имот № 121041 – овощна
градина на Валентина Кръстева Мандрачелова, имот № 121042 – овощна градина на Радка
Тодорова Русинова, имот № 121043 – овощна
градина на Магда Митрева Гаврилова, имот
№ 121044 – овощна градина на „Агроинтернейшънъл“ – ООД.
20. Овощна градина с площ 0,998 дка, намираща се в землището на с. Милковица, община
Гулянци, в местността Пери Гойчи, четвърта
категория, съставляваща имот № 118046 по плана
за земеразделяне на с. Милковица, ЕКАТТЕ 48204,
при граници (съседи): имот № 118045 – овощна
градина на Валери Милчев Стефанов, имот
№ 118023 – овощна градина на Радко Петров
Юцов, имот № 118047 – овощна градина на Мария Кръстева Пенчева, имот № 000637 – полски
път на Община Гулянци.
21. Лозе с площ 1,197 дка, намиращо се в землището на с. Гиген, община Гулянци, в местността
Василкин дол, четвърта категория, съставляваща
имот № 160034 по плана за земеразделяне на с.
Гиген, ЕК АТТЕ 14876, при граници (съседи):
имот № 001042 – полски път на Община Гулянци,
Кметство Гиген, имот № 160033 – лозе на Васко
Петров Курцов, имот № 160032 – лозе на ДПФ,
имот № 001039 – полски път на Община Гулянци,
Кметство Гиген, имот № 207001 – нива на Стефан
Михайлов Симеонов, имот № 000935 – пасище,
мера на Община Гуланци, Кметство Гиген, имот
№ 001041 – изоставена нива на Община Гулянци,
Кметство Гиген.
22. Лозе с площ 1,656 дка, намиращо се в землището на с. Гиген, община Гулянци, в местността
Цигларницата, шеста категория, съставляваща
имот № 168017 по плана за земеразделяне на с.
Гиген, ЕКАТТЕ 14876, при граници (съседи): имот
№ 000920 – пасище, мера на Община Гулянци,
Кметство Гиген, имот № 168016 – лозе на Славчо
Георгиев Трифонов, имот № 168019 – лозе насл.
на Борислав Иванов Тонев, имот № 168018 – лозе
на Община Гулянци – стопанисва.
23. Лозе с площ 0,671 дка, намиращо се в
землището на с. Гиген, община Гулянци, в
местността Зад Гробището, четвърта категория,
съставляваща имот № 165009 по плана за земеразделяне на с. Гиген, ЕК АТТЕ 14876, при граници (съседи): имот № 165008 – лозе на Община
Гулянци – стопанисва, имот № 001085 – полски
път на Община Гулянци, Кметство Гиген, имот
№ 001086 – полски път на Община Гулянци,
Кметство Гиген, имот № 165016 – лозе на Община Гулянци – стопанисва.
24. Лозе с площ 0,990 дка, намиращо се в
землището на гр. Гулянци, област Плевен, в мест-
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ността Беглика, трета категория, съставляваща
имот № 18099.108.6 по плана за земеразделяне на
гр. Гулянци, ЕК АТТЕ 18099, при граници (съседи): имот № 18099.109.20, 18099.109.7, 18099.108.7,
18099.108.342,18099.108.5.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 336 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лозе с площ 1,200 дка, намиращо се в с. Лозица,
община Гулянци, област Плевен, в местността
Гецов гроб, пета категория, съставляваща имот
№ 054022 по плана за земеразделяне на с. Лозица, ЕК АТТЕ 44152, при граници (съседи): имот
№ 054023 – лозе на Веселина Димитрова Павлова, имот № 054002 – лозе насл. на Цветан Цветков
Димитров, имот № 054001 – лозе насл. на Кирин
Дачков Тодоров, имот № 054021 – лозе на Кирилка Димитрова Димчева, имот № 000514 – полски
път на Община Никопол, Кметство с. Лозица.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 560 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лозе с площ 2,008 дка, намиращо се в с. Любеново,
община Никопол, област Плевен, в местността
Герана, трета категория, съставляваща имот
№ 079080, ЕК АТТЕ 44536, при граници (съседи):
имот № 079100 – лозе на Мима Христова Харлова, имот № 079102 – лозе на Борис Великов
Славков, имот № 079088 – лозе на Валентина
Кунева Лазарова, имот № 079067 – лозе на Митко Лазаров Антонов, имот № 079029 – лозе на
Петър Славев Георгиев, и имот № 079079 – лозе
на Крум Великов Славков.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 560 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лозе с площ 2,000 дка, намиращо се в с. Лозица,
община Никопол, област Плевен, в местността
Марков орех, пета категория, съставляваща имот
№ 140037, ЕК АТТЕ 44152, при граници (съседи):
имот № 140001 – лозе на насл. на Григор Кънев Господинов, имот № 140017 – лозе на Янко
Янакиев Чунев, имот № 140016 – лозе на Георги
Митев Тунчев, имот № 140039 – лозе на Ангел
Йорданов Христов, имот № 140036 – нива на
Димитра Димитрова Върбанова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 308 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лозе с площ 1,103 дка, намиращо се в с.
Любеново, община Никопол, област Плевен,
в местността Бряста, трета категория, съставляваща имот № 141046, ЕК АТТЕ 44536, при
граници (съседи): имот № 141040 – лозе на Красимир Манолов Антонов, имот № 141047 – лозе
на Валентина Маринова Ченкова и др., имот
№ 141049 – лозе на Симеон Спасов Димитров,
имот № 000301 – полски път на Община Никопол, Кметство с. Любеново.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 1061 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на:
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а) лозе с площ 2,000 дка, намиращо се в гр.
Никопол, област Плевен, в местността Каракаш, четвърта категория, съставляваща имот
№ 51723.59.17 по плана за земеразделяне на гр.
Никопол, ЕК АТТЕ 51723;
б) лозе с площ 1,790 дка, намиращо се в гр.
Никопол, област Плевен, в местността Каракаш, четвърта категория, съставляваща имот
№ 51723.59.16 по плана за земеразделяне на гр.
Никопол, ЕК АТТЕ 51723, при граници и съседи:
имот № 51723.59.17 – лозе насл. на Али Ибрамов
Имушаков, имот № 51723.59.15 – лозе на Бистра
Панайотова Петрова, имот № 51723.59.2 – лозе
насл. на Александър Христов Златарев, имот
№ 51723.59.41 – за селскостопански, горски, ведомствен път на Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 3436 л в., п редс та вл ява ща
стойността съгласно постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в Службата по
вписванията – Никопол, с вх. рег. № 561/2014 г.,
акт № 25, том 2 от 31.01.2014 г., за която е
възложена (отчуждена) нива с площ 4,505 дка,
намираща се в гр. Гулянци, област Плевен, в
местността Кричовица, от които 1,681 дка –
трета категория, 2,824 дка – девета категория,
съставляваща имот № 18099.348.37 по плана за
земеразделяне на гр. Гулянци, община Гулянци,
ЕК АТТЕ 18099, при граници (съседи): имот
№ 18099.348.36 – нива насл. на Стою Бойков
Стоев, имот № 18099.348.39 – нива насл. на
Иван Добрев Иванов, имот № 18099.348.89 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на
Община Гул янци, имот № 18099.348.610 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на
Община Гулянци.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 3698 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лозе с площ 13,208 дка, намиращо се в с. Лозица,
община Никопол, област Плевен, в местността
Черничкатя, трета категория, съставляваща имот
№ 026006 по плана за земеразделяне на с. Лозица,
община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 44152,
при граници (съседи): имот № 000427 – полски
път на Община Никопол, имот № 026007 – лозе на
Ангел Ташев Макавеев, имот № 000423 – полски
път на Община Никопол, имот № 026005 – лозе
на насл. на Еленка Ангелова Панлиотова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 2284 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на:
а) лозе с площ 4,658 дка, намиращо се в гр.
Никопол, област Плевен, в местността Каракаш,
пета категория, съставляваща имот № 51723.57.12
по плана за земеразделяне на гр. Никопол, област
Плевен, ЕК АТТЕ 51723, при граници (съседи):
имот № 51723.57.14 – лозе на Линка Маринова
Иванова, имот № 51723.57.13 – лозе на Бидие
Османова Ибрамова, имот № 51723.57.11 – лозе
насл. на А нгел К ирилов Бързев, имот
№ 51723.57.18 – лозе на насл. на Д. Митрев Николов, имот № 51723.57.50 – за селскостопански,
горски, ведомствен път на Община Никопол;
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б) лозе с площ 3,500 дка, намиращо се в гр.
Никопол, област Плевен, в местността Каракаш, четвърта категория, съставляваща имот
№ 51723.58.28 по плана за земеразделяне на гр.
Никопол, област Плевен, ЕК АТТЕ 51723, при
граници (съседи): имот № 51723.58.29 – лозе
на Фатме Пашала, имот № 51723.58.27 – лозе
на насл. на Асан Мехмедов Съртмач, имот
№ 51723.58.9 – лозе на Хава Исмаилова Байрактарова, имот № 51723.58.52 – лозе на Куна Атанасова Патрикова, имот № 51723.58.51 – лозе на Йорданка Костова Патрикова, имот № 51723.58.53 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на
Община Гулянци.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 432 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лозе с площ 1,542 дка, намиращо се в гр. Никопол,
област Плевен, в местността Каракаш, четвърта
категория, съставляваща имот № 51723.58.38
по плана за земеразделяне на гр. Никопол,
област Плевен, ЕК АТТЕ 51723, при граници
(съседи): имот № 51723.58.37 – лозе на Ремзие
Юсеинова Трънска, имот № 51723.58.24 – лозе
н а н а с л . н а Иб р а м О с м а н К а л к а н , и м о т
№ 51723.58.6 – лозе на Маргарит Генов Димитров, имот № 51723.58.53 – за селскостопански,
горски, ведомствен път на Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 3019 л в., п редс та вл я ва ща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на:
а) лозе с площ 4,783 дка, намиращо се в
землищата на гр. Никопол и с. Въбел, община
Никопол, в местността Разсадника, пета категория, съставляваща имот № 051041 по плана за
земеразделяне на гр. Никопол, ЕКАТТЕ 51723, при
граници (съседи): имот № 051040 – лозе на Емине Мюмюнова Лазарова, имот № 051009 – лозе
н а н ас л. н а Х а н ъм С а л и Би м б а ш и , и мо т
№ 051008 – лозе на Кямиле Али Коч Топал Мустафа, имот № 051007 – лозе насл. на Яя Чили
Юсеин, лозе на Димитър Личев Лазаров, имот
№ 000535 – прокар на Община Никопол;
б) лозе с площ 6,000 дка, намиращо се в
землищата на гр. Никопол и с. Въбел, община
Никопол, в местност та Стежера, пета категория, съставляваща имот № 142011 по плана
за земеразделяне на с. Въбел, ЕК АТТЕ 12365,
община Никопол, при граници (съседи): имот
№ 142010 – лозе на насл. на Ваца Неделчева
Драмбозова, лозе на А нгел Петров Калеев,
имот № 142001 – лозе на насл. на Митю Спасов
Панков, № 142012 – лозе насл. на Петър Тодоров Линков, имот № 142013 – лозе на Димитър
Цончев, имот № 042014 – лозе на насл. на Петър
Петков Тошев, имот № 142015 – полски път на
Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 1420 л в., п редс та вл я ва ща
стойността съгласно постановление за възлагане
на недвижим имот, вписано в Службата по вписванията – Никопол, с вх. рег. № 7265/2013 г., акт
№ 178, том 21 от 9.09.2013 г., за която е възложена
(отчуждена) ливада с площ 3,107 дка, намираща
се в землището на гр. Никопол, община Никопол, в местността Бахче Балар, трета категория,
съставляваща имот № 51723.86.10 по плана за
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земеразделяне на гр. Никопол, ЕК АТТЕ 51723,
при граници (съседи): имот № 51723.86.13 – ливада на Исмаил Мехмедов Буруджиев, имот
№ 51723.86.21 – пасище на Община Никопол,
имот № 51723.86.9 – ливада насл. на Иван Семков
Иванов и Семко Савов, имот № 51723.86 – за
селскостопански, горски, ведомствен път на
Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
с у ма в ра змер 34 0 л в., п р едс т а в л я ва щ а
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лозе с площ 1,216 дка, намиращо се в
землището на гр. Никопол, община Никопол, в
местността Каракаш, пета категория, съставляваща имот № 057033 по плана за земеразделяне
на гр. Никопол, ЕК АТТЕ 51723, при граници
(съседи): имот № 057002 – лозе насл. на Исмаил
Юсеинов Бурте, имот № 057034 – лозе насл. на
Ибрам Хасанов Карабакър, имот № 057032 – лозе
насл. на Пауша Ангелова Панайотова, имот
№ 000468 – прокар на Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
с у ма в ра змер 577 л в., п р едс т а в л я ва щ а
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лозе с площ 2,060 дка, намиращо се в
землището на гр. Никопол, община Никопол, в
местността Разсадника, от които 1,950 дка – четвърта категория, и 0,110 дка – пета категория,
съставляваща имот № 067016 по плана за земеразделяне на гр. Никопол, ЕК АТТЕ 51723, при
граници (съседи): имот № 064017 – лозе насл.
на Пръдлеолу, имот № 067004 – лозе насл. на
Петър Георгиев Ковачев, лозе на Емене Ибрам
Пашалъ, имот № 067015 – лозе насл. на Емене
Ибрам Пашалъ, имот № 067015 – лозе насл. на
Симеон Христов, имот № 000535 – прокар на
Община Никопол.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 4774,24 лв., представляваща
стойността съгласно постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в Службата по
вписванията – Никопол, с вх. рег. № 7263/2013 г.,
акт № 176, том 21 от 30.08.2013 г., за която е
възложена (отчуждена) нива с площ 10,009 дка,
намираща се в землището на с. Драгаш Войвода, община Никопол, в местността Стублата,
осма категория, съставляваща имот № 158006
по плана за земеразделяне на с. Драгаш Войвода, ЕК АТТЕ 23193, при граници (съседи):
имот № 158007 – нива на Мухидин Илдъръмов
Палабоюков, имот № 068018 – пасище, мера на
Община Никопол, имот № 068016 – врем. неизп. нива насл. на Илия Христов Илиев, имот
№ 068015 – пасище с храсти на Община Никопол, имот № 158001 – нива на Кръстина Тончева
Пачева, имот № 158004 – нива насл. на Никола
Георгиев Пенчев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 160 0 лв., п редста вл яваща
стойността съгласно постановление за възлагане
на недвижим имот, вписано в Службата по вписванията – Никопол, с вх. рег. № 7264/2013 г., акт
№ 177, том 21 от 4.09.2013 г., за която е възложено
(отчуждено) лозе с площ 2,644 дка, намиращо
се в землището на с. Гиген, община Гулянци, в
местността Табията, четвърта категория, съставляваща имот № 240025 по плана за земеразде-
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ляне на с. Гиген, ЕК АТТЕ 14876, при граници
(съседи): имот № 240026 – лозе на ДПФ, имот
№ 240008 – лозе на ЕТ „Стоян Стоянов“, имот
№ 24009 – лозе на „Агро финанс“ – А ДСИЦ,
имот № 240024 – лозе на Искър Борисов Несторов, имот № 000727 – полски път на Община
Гулянци, кметство Гиген.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 1616 л в., п редс та вл я ва ща
стойността съгласно постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в Службата
по вписванията – Никопол, с вх. рег. № 2160 от
9.06.2016 г., акт № 122, том 4, за която е възложено
(отчуждено) лозе с площ 4,997 дка, намиращо
се в землището на с. Лозица, община Никопол,
в местността Радев трап, четвърта категория,
съставляваща имот № 090016 по плана за земеразделяне на с. Лозица, ЕК АТТЕ 44152, при граници
(съседи): имот № 000475 – полски път на Община
Никопол, имот № 090017 – овощна градина на
Лидия Георгиева Начкова, имот № 090012 – др.
селскостопански територии на Община Никопол,
имот № 090007 – овощна градина насл. на Тома
Попов Илиев и Гинка Попова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 340 0 лв., п редставл яваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил, марка „Фолксваген Голф“ с рег.
№ ВТ 4553 ВА, рама № W V WZZZ1HZWB015156,
двигател № AEE482261, първоначална регистрация 20.06.1997 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 1915 л в., п редс та вл я ва ща
внесени суми за погасяване на потребителски
кредит по спестовна сметка в левове с IBAN:
BG 70 CRBA 9898 4001 0741 97, открита в „Алфа
Банк – клон България“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 30 920 лв., представляваща
вноски на каса от Анелия Иванова Танчева по
разплащателна сметка в левове с IBAN: BG 21
RZBB 9155 1068 6514 10, открита на 4.03.2008 г. и
закрита на 17.07.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 51 831,60 лв., представляваща
вноски от трети лица с неустановено законно
основание след 15.09.2007 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG 05 BPBI 7941 1076
4428 01, открита на 25.04.2007 г. в „Юробанк
България“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 4020 лв., п редста вл яваща
усвоена сума от кредитната карта чрез обслужващата я разплащателна сметка в левове с IBAN: BG
77 FINV 9150 1000 1849 46, открита на 16.01.2008 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, за погасяване на задълженията, по която не е установен
законен източник на средства.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
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сума в размер 1085,57 лв., представляваща
вноска от трето лице с неустановено законно
основание по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG 64 BUIB 9888 1032 1891 00, открита
на 14.02.2013 г. и закрита на 14.02.2013 г. в „Сибанк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
су ма в размер 70 0 0 лв., п редставл яваща
равностойността на усвоения кредит по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG 32 UNCR
7630 1077 9817 13, с титуляр Анелия Иванова
Танчева, открита на 26.06.2006 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, за погасяването на който не се
установяват законни източници на средства.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 52 641,77 лв., представляваща касови вноски от Анелия Иванова Танчева
след 15.09.2007 г. по разплащателна сметка в
левове с IBAN: BG 32 UNCR 7630 1077 9817 13,
с титуляр Анелия Иванова Танчева, открита
на 26.06.2006 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД,
за придобиването на които не се установява
законен източник на средства.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
сума в размер 172 148 лв., представляваща
вноски от трети лица с неустановено законно
основание след 15.09.2007 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG 32 UNCR 7630 1077 9817
13, с титуляр Анелия Иванова Танчева, открита
на 26.06.2006 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Анелия Иванова Танчева:
с у ма в ра змер 585 л в., п р едс т а в л я ва щ а
вноски на каса от Анелия Иванова Танчева по
разплащателна сметка в левове с IBAN: BG 79
UNCR 7000 1517 4362 87, с титуляр Анелия Иванова Танчева, открита на 15.06.2009 г. и закрита
на 24.03.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, за
придобиването на които не се установява законен
източник на средства.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
е най-късно в първото заседание, което е насрочено за 24.04.2018 г. от 14 ч.
9745
Плевенск ият окръжен съд на основание
ч л. 679, а л. 3 ТЗ по ч.т.д. № 192/2017 г. по
оп ис а н а ПОС п ри з ов а в а к р ед и т о ри т е н а
„БК строй“ – ЕООД (в несъстоятелност), за
разглеждане на искането от кредитора „Банка „ДСК“ – ЕА Д, ЕИК 121830616, в о.с.з. за
15.01.2018 г. от 14 ч., зала № 8 на Плевенския
окръжен съд, за отмяна на решенията на събранието на кредиторите на „БК строй“ – ЕООД (в
несъстоятелност), приети на 13.11.2017 г., което
производство по несъстоятелност се води по т.д.
№ 235/2012 г. по описа на ПлОС.
10047
Софийският градски съд, ТО, VІ-12 състав,
по т.д. № 3057/2017 г. п ризова ва д л ъж н и к а
„44 БИТ“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
202740485, със седалище и адрес на управление:
София, ул. Янко Сакъзов № 19, ет. 8, ап. 23, и
кредитора „Уотърфол къмпани“ – ЕООД, ЕИК
201516979, със седалище и адрес на управление: Со-
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фия, ул. Позитано № 14, ет. 2, от първото събрание
на кредиторите на длъжника „44 БИТ“ – ЕООД
(в несъстоятелност), ЕИК 202740485, да се явят
на заседание на 26.01.2018 г. в 11,30 ч. по т.д.
№ 3057/2017 г. на СГС, ТО, VІ-12 състав, образувано по искане на кредитора „Уотърфол
къмпани“ – ЕООД, с ЕИК 201516979, по чл. 679
ТЗ – за отмяна на решенията, приети на първото
събрание на кредиторите на „44 БИТ“ – ЕООД
(в несъстоятелност), ЕИК 202740485, проведено
на 20.10.2017 г. по т.д. № 8992/2016 г. на СГС,
ТО, VІ-12 състав. Заседанието ще се проведе в
СГС, София, бул. Витоша № 2.
1
Софийският градски съд по т.д. № 6185/2016 г.
обявява неплатежоспособността на фондация
„Американски звуци“, БУЛСТАТ 176642948, рег.
по ф.д. № 871/2013 г. по описа на Софийския
градски съд, VІ-14 състав; определя начална дата
на неплатежоспособността – 21.06.2016 г.; открива на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ производство
по несъстоятелност по отношение на фондация
„А мериканск и зву ц и“, БУЛС ТАТ 176642948;
допуска запор и възбрана върху имуществото
на фондация „Американски звуци“, БУЛСТАТ
176642948; постановява прекратяване дейността
на фондация „Американски звуци“, БУЛСТАТ
176642948; обявява в несъстоятелност фондация
„Американски звуци“, БУЛСТАТ 176642948; спира
производството по т.д. № 6185/2016 г. по описа
на Софийския градски съд, ТО, VІ-13 състав;
указва на кредиторите, че производството може
да бъде възобновено в срок една година от вписване на решението по молба на длъжника или
на кредитор при условие, че бъде удостоверено
достатъчно имущество за посрещане началните
разноски или бъде представено доказателство, че
необходимата сума за предплащане на началните
разноски е внесена по депозитната сметка на
Софийския градски съд; ако в указания срок не
е поискано възобновяване на производството,
производството ще бъде прекратено и постановено заличаване на длъжника от търговския
регистър; осъжда на основание чл. 71, ал. 1, изр.
първо от ГПК във връзка с чл. 620, ал. 1, изр.
второ от ТЗ фондация „Американски звуци“,
БУЛСТАТ 176642948, рег. по ф.д. № 871/2013 г. по
описа на Софийския градски съд, VІ-14 състав,
със седалище и адрес на управление: София, ж.к.
Иван Вазов, ул. Д-р Стефан Сарафов № 20, бл. 1,
ет. 4, ап. 15, да заплати по сметка на Софийския
градски съд в полза на бюджета на съдебната
власт сумата 250 лв. Решението може да бъде
обжалвано в 7-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ с въззивна жалба пред
Апелативния съд – София.
2

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация по клинична имунология“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.02.2018 г. в 14 ч.
в София, Семинарна зала в Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки
при УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, ул. Св.
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Георги Софийски № 1, при следния дневен ред:
1. избор на председател на сдружението; 2. избор
на управителен съвет; 3. разни.
9951
1. – Нас т оя т е лс т во т о на Н Ч „К а мба н ите“ – София, на основание чл. 8, ал. 4 от устава
на читалището и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.02.2018 г. в 18 ч. на адрес: НЧ
„Младост 1971“ – София, ж.к. Младост 1, при
следния дневен ред: 1. избор на състав и председател на настоятелството; 2. избор на състав
и председател на проверителната комисия; 3.
приемане на промени и допълнения в устава
на читалището; 4. приемане на нови членове
на читалището; 5. разни. При липса на необходимия кворум съгласно чл. 8, ал. 6 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно на същото място при спазване на
същия дневен ред и ще се проведе независимо
от броя на членовете, които ще се явят.
10056
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство „Радост“ към ОДЗ
49“, София, на основание чл. 306, ал. 4 ЗУПО
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 28.02.2018 г. в 17,30 ч. във физкултурния салон
на ДГ 49 „Радост“, София, район „Изгрев“, ул.
Пимен Зографски № 1, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на управителния съвет (УС); 2. избор
на нов/нови членове на УС; 3. промяна на наименованието на настоятелството с оглед промените
в законодателството в Република България; 4.
приемане на нов устав на настоятелството с оглед промените в законодателството в Република
България; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружение „Училищно настоятелство „Радост“
към ОДЗ 49“ да участват в общото събрание лично или чрез представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20
54. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.03.2018 г. в 10 ч. в Дома на науката
и техниката, София, ул. Г. С. Раковски № 108,
зала 105А, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на НТС по ТОК за 2017 г.; 2. отчет на ревизионната комисия на НТС по ТОК за 2017 г.; 3.
утвърждаване на план-програма на сдружението
за 2018 г.; 4. утвърждаване на бюджет на сдружението за 2018 г.; 5. кадрови въпроси.
10007
12. – Управителният съвет на сдружение
Пчеларско дружество „Акация“ – Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 3 от устава
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
24.03.2018 г. в 10 ч. в залата на Столична община,
район „Банкя“, ул. Цар Симеон № 1, в гр. Банкя,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. избор на председател на управителния
съвет; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на
контролен съвет; 6. основни насоки и програма
за дейност; 7. приемане на бюджет 2018 г.; 8.
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
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Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
10070
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен спорт и аварийно-спасителна дейност
Кърд ж а ли 160 “ – Кърд ж а ли, на основа н ие
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 22.02.2018 г.
в 15 ч. в Кърджали, ул. Георги Кондолов № 26,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2017 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2017 г.; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на планпрограма за дейността на сдружението през
2018 г.; 5. освобож даване от отговорност на
управителния съвет на сдружението; 6. изключване на членове от сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9967
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3. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) Спортен клуб
по лека атлетика и тенис „Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
свиква общо събрание на 10.02.2018 г. в 11 ч. в
Пловдив, бул. Марица № 85, ресторант „Джъмп“,
при следния дневен ред: 1. избиране на управителен и контролен съвет поради изтичане на
мандатите им; 2. промяна в името на ЮЛНЦ
Спортен клуб по лека атлетика и тенис „Тракия“; 3. приемане на отчет за дейността. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
след обявения на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на членовете започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. в Пловдив, бул.
Марица № 85.
83
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави поправка на техническа грешка в Решение № 694 на Община Поморие (ДВ, бр. 102 от
2017 г., стр. 193): Датата на решението вместо „16
декември 2017 г.“ да се чете „16 ноември 2017 г.“.
10048

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. 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 в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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