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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 10 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ,
бр. 35 от 2017 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Параграф единствен. Параграф 10 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 10. (1) Член 118 не се прилага от 1 юли
2017 г. до 31 декември 2018 г.
(2) Постоянните комисии, с изключение
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове, изработват по компетентност своите предложения
за Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз
за 2018 г., като вземат предвид публикуваната
Работна програма на Европейската комисия за
2018 г. Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове, като взема
предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна
работна програма на Народното събрание по
въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
Годишната работна програма съдържа списък
на проектите на актове на институциите на
Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол.
Проектът на Годишната работна програма се
обсъжда и приема от Народното събрание.
Председателят на Народното събрание изпраща на Министерския съвет приетата Годишна работна програма. При нововъзникнали
обстоятелства Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
може да предлага по своя инициатива или
по предложение на други постоянни комисии
допълнения в Годишната работна програма
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., които се приемат
по реда на изречения второ, трето и четвърто.
Членове 119, 120 и 121 се прилагат съответно.
(3) Министерският съвет внася в Народното събрание за сведение и други документи,
свързани с провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.“
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
4191

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране
на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности (обн.,
ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 69 от
1992 г., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г., бр. 2 и 87
от 1994 г., бр. 19 от 1995 г., бр. 16 от 1996 г.,
бр. 42 от 1997 г., бр. 98 от 1998 г., бр. 75 и 112
от 1999 г., бр. 36 и 101 от 2000 г., бр. 62 от
2003 г., бр. 2 и 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г.
и бр. 66 и 100 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „Еко – Медет“ – ЕООД,
с. Панагюрски колонии; „Еко – Елшица“ –
ЕООД, с. Елшица“ се заменят с „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София“;
б) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Техническата ликвидация или консервация и ликвидиране на последствията от
добива и преработката на руди на обектите
съгласно приложение № 1 се извършва на
базата на работни проекти, приети от Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към
Министерството на икономиката.“;
в) в ал. 5, изречение последно думите
„и се изпълняват по календарен график“ се
заличават;
г) в ал. 6 думите „на актуализиран календарен график за изпълнение на оставащия
по проект обем довършителни работи“ се
заменят с „актуализиран проект“;
д) алинея 7 се изменя така:
„(7) Възлага на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД,
гр. София, организацията по проектирането, изпълнението и контрола на дейностите
по техническата ликвидация, консервация,
техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг за обекти от
рудодобивните дружества по приложение № 1.
Проектирането и изпълнението на дейностите
по изречение първо, включително когато са
обект на инженеринг, се възлагат по реда на
Закона за обществените поръчки. Дейностите
по пречистване на води и мониторинг могат
да се изпълняват и самостоятелно от „ЕКО
АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София.“;
е) алинея 11 се изменя така:
„(11) „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София,
не изпълнява дейности по техническа ликвидация, консервация, техническа и биологична
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рекултивация за обекти на рудодобивните
дружества по приложение № 1, продадени
от дружествата по ал. 1.“;
ж) създава се ал. 12:
„(12) Образуваният във връзка с дейности
те по постановлението неопасен строителен
отпадък, като бетон, армировка, траверси и
др., който е годен за оползотворяване, може
да бъде подготвен за повторна употреба за
обектите на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, при спазване на Закона за управл ение
на отпадъците.“
2. Създава се чл. 2а:
„Ч л. 2 а. (1) „ЕКО А Н Т РА Ц И Т “ Е А Д ,
гр. София, може да извършва дейностите
по тех ническа лик видаци я, консерваци я,
техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг за обекти
от рудодобивните дружества по приложение
№ 1 и със собствени средства.
(2) Едноличният собственик на капитала
на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, регламентира реда и начина на предоставяне,
отчитане и контрол на средствата по ал. 1,
като ежемесечно предоставя отчет на министъра на икономиката за разходваните
средства и извършения контрол.“
3. В § 1 от допълнителната разпоредба
след думата „насипища“ се поставя запетая
и се добавя „отвали и табани“ и след думите
„водопречиствателни станции“ се поставя
запетая и се добавя „довеждаща транспортна
инфраструктура“.
4. В приложение № 6 към чл. 7, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
а) в чл. 2, ал. 2 думите „освен в случаите
по чл. 7, ал. 4“ се заличават;
б) в чл. 7:
аа) в т. 2 след думата „природни“ се добавя
„бедствия“ и след думите „разрушителни въздействия“ се поставя запетая и се добавя „в
т. ч. посегателства и прояви на вандализъм“;
бб) в т. 7 накрая се добавя „и такси за
заустване“;
в) в чл. 11, ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на „ЕКО
АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, наричан понататък „вносител“, изготвя доклад с предложение за всеки проект, по който се иска
финансиране, и отчети, съдържащи следните
документи:“;
бб) точка 8 се отменя;
вв) в т. 10 думите „Еко – Медет“ – ЕООД“
с е з а мен я т с „Е КО А Н Т РА Ц И Т “ Е А Д ,
гр. София“;
г) в чл. 12, ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„(1) Отчитането на дейности, възникнали
в резултат на непредвидени обстоятелства
при изпълнението на проекти (установени
допълнителни работи, както и форсмажорни
обстоятелства, т. е. непредвидими и непредотвратими събития от извънреден характер,
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които не могат да се избегнат или последиците от които не могат да се предотвратят),
се извършва въз основа на:“;
бб) в т. 1 думите „„Еко – Медет“ – ЕООД“
с е з а мен я т с „Е КО А Н Т РА Ц И Т “ Е А Д ,
гр. София“;
вв) създава се т. 4:
„4. копия от фактури, договори и разходо
оправдателни документи, както и обяснителна
записка, съдържаща причините, довели до
непредвидените разходи.“;
д) създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Комисията изготвя протокол
с констатациите от извършената проверка
и предложение за извършване на плащане.
(2) Протоколът на Комисията се предоставя на министъра на икономиката с доклад.
(3) Министърът на икономиката разрешава
предоставянето и разходването на средства по
проектите на основа на изготвения доклад.
(4) Разрешението на министъра за предоставяне на средства по проектите, включени в
план-програмата, се изпраща на финансовата
дирекция на Министерството на икономиката.“;
е) член 15 се изменя така:
„Чл. 15. След получаване на разрешението
по чл. 14а, ал. 3 финансовата дирекция на
Министерството на икономиката организира
предоставянето на средствата.“;
ж) член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Окончателното разплащане
на направените разходи по проектите се
извършва след подписването на констативен
протокол, образец 15, съставен при условията
и по реда на чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.), приет без забележки.
(2) Окончателното изпълнение на проектите се приема с протокол на междуведомствена приемателна комисия, назначена от
министъра на икономиката или министъра
на земеделието, храните и горите. След приемането от междуведомствената приемателна
комисия се изплащат само направените разходи за нейното провеждане и финансирането
по проекта се прекратява.“
5. Навсякъде в текста думите „Еко – Меде т “ – ЕООД , с. П а н а г юр с к и ко лон и и “,
„Еко – Медет“ – ЕООД“ и „управителят на
„Еко – Медет“ – ЕООД“ се заменят съответно с „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София“
и „изпълнителният директор на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД“ и думите „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 2. В Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на
вредните последици при прекратяване или
ограничаване на производствената дейност във
въгледобива (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и
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доп., бр. 18 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 47 от 2012 г. и бр. 66 и 100 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Министерския съвет“ се
заменят с „Министерството на икономиката“
и думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „или определен
от него заместник-министър“.
2. В чл. 4 се създават ал. 6 и 7:
„(6) „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София,
може да извършва дейностите по техническа
ликвидация, консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води
и мониторинг за обекти на въгледобивните
дружества, вк лючени в списъка по чл. 9,
ал. 3, и със собствени средства.
(7) Едноличният собственик на капитала на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София,
регламентира реда и начина на предоставяне, отчитане и контрол на средствата по
ал. 6, като ежемесечно предоставя отчет на
министъра на икономиката за разходваните
средства и извършения контрол.“
3. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата по чл. 4, ал. 1 се превеждат
на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, и на
въгледобивните дружества, с изключение на
тези по чл. 9, ал. 3.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Разходите на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД,
гр. София, възникнали от влезли в сила актове
на съда, имуществени санкции, наложени с
наказателни постановления, както и такива
по Закона за обществените поръчки, постановени при или по повод изпълнение на дейностите по това постановление, се изплащат
за сметка на собствените средства, а такива
разходи, възникнали за друго въгледобивно
дружество по ал. 1, се изплащат за сметка
на средствата по чл. 4, ал. 1.“
4. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД,
Димитровград“ се заменят с „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Образуваният във връзка с дейностите по постановлението неопасен строителен
отпадък, като бетон, армировка, траверси и
др., който е годен за оползотворяване, може
да бъде подготвен за повторна употреба за
обектите на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, при спазване на Закона за управление
на отпадъците.“;
в) досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 3 – 7;
г) в ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
д) в ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се заменят
с „ал. 3 и 4“;
е) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, Димитровград“ се заменят с
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„ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София“, а след
думите „ал. 1“ се поставя запетая, добавя се
„включително когато са обект на инженеринг“
и се поставя запетая;
бб) в изречение второ думите „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, Димитровград“ се заменят
с „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София“;
ж) в ал. 7 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“.
5. В чл. 10, ал. 1 думите „чл. 9, ал. 2“ се
заменят с „чл. 9, ал. 3“.
6. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 2 накрая се добавя „и довеждаща
транспортна инфраструктура“;
б) създава се т. 4:
„4. „Обекти“ са: открити и подземни мини
и участъци; хвостохранилища; насипища, отвали и табани; помпени станции, взривни и
други складове; въжени линии; бункерни стопанства и претоварни бази; електроенергийни
съоръжения и комуникации; вентилационни
съоръжения; водопречиствателни станции, довеждаща транспортна инфраструктура, както
и други спомагателни, комунално-битови и
обслужващи цехове и дейности, свързани с
добива и транспорта на въглища.“
7. В приложението към чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
а) в чл. 7 т. 4 се изменя така:
„4. изпълнение на проекти за управление
на дейност та, предпроектни проу чвани я,
проектиране, за транспортни разходи, командировк и, възнаг ра ж дени я на външни
експерти за участие в комисии и съвети,
разходи за независими външни експертизи,
при възникване на непредвидени ситуации,
касаещи дейността.“;
б) в чл. 11, ал. 1 т. 8 се отменя;
в) в чл. 12:
аа) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Отчитането на дейности, необходимостта от които е възникнала в резултат на
непредвидени обстоятелства при изпълнението на проекти (установени допълнителни
работи, както и форсмажорни обстоятелства,
т. е. непредвидими и непредотвратими събития от извънреден характер, които не могат
да се избегнат или последиците от които не
могат да се предотвратят), се извършва въз
основа на:“;
бб) създава се т. 4:
„4. копия от фактури, договори и разходо
оправдателни документи, както и обяснителна
записка, съдържаща причините, довели до
непредвидените разходи.“;
г) създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Комисията изготвя протокол
с констатациите от извършената проверка
и предложение за извършване на плащане,
който се подписва от всички членове.
(2) Протоколът на Комисията се предоставя на министъра на икономиката с доклад.
(3) Министърът на икономиката разрешава
предоставянето и разходването на средства по
проектите на основа на изготвения доклад.
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(4) Разрешението на министъра за предоставяне на средства по проектите, включени в
план-програмата, се изпраща на финансовата
дирекция на Министерството на икономиката.“;
д) член 15 се изменя така:
„Чл. 15. След получаване на разрешението
по чл. 14а, ал. 3 финансовата дирекция на
Министерството на икономиката организира
предоставянето на средствата.“;
е) член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Окончателното разплащане
на направените разходи по проектите се
извършва след подписването на констативен
протокол, образец 15, съставен при условията
и по реда на чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството,
приет без забележки.
(2) Окончателното изпълнение на проектите се приема с протокол на междуведомствена приемателна комисия, назначена от
министъра на икономиката или министъра
на земеделието, храните и горите. След приемането от междуведомствената приемателна
комисия се изплащат само направените разходи за нейното провеждане и финансирането
по проекта се прекратява.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 3 от преходните и заключителните
ра зпоредби на Пос та нов лен ие № 30 4 на
Министерския съвет от 14 декември 2017 г.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3884

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила
на непредставени граждани на Европейския
съюз в трети държави от задграничните
представителства на Република България
На основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С настоящото постановление се
определят:
1. условията и редът за предоставяне на
консулска закрила на непредставените граждани на Европейския съюз в трети държави;
2. условията и редът за предоставяне на
финансова помощ на непредставените граждани на Европейския съюз в трети държави;
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3. необходимите мерки за координация и
сътрудничество, за да могат непредставените
граждани на Европейския съюз, намиращи
се на територията на трета държава, в която
няма представителство на тяхната държава
членка, но има задгранично представителство
на Република България, да упражняват полесно своето право на закрила, установено в
чл. 20, параграф 2, буква „в“ от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
(2) Държава – членка на Европейския съюз,
не е представена в трета държава, когато:
1. не разполага с посолство или консулство,
установени постоянно в третата държава;
2. не разполага с посолство, консулство
или почетен консул в тази държава, които
действително да са в състояние да предоставят
консулска закрила в даден случай.
Чл. 2. (1) Непредставен гражданин е всеки
гражданин, който не е български гражданин и
притежава гражданство на държава – членка
на Европейския съюз, която не е представена
в трета държава.
(2) Непредставен е и този гражданин на
Европейския съюз, който поради обективни
обстоятелства не може безопасно за своето
здраве да потърси и да получи консулска
закрила от:
1. представителството на своята държава
членка;
2. представителството, което представлява
постоянно неговата държава членка;
3. представителството на държава членка,
която споделя отговорност за предоставяне
на консулска закрила на неговите съграждани при условията на сключена практическа
договореност между представителствата на
държавите – членки на Европейския съюз, в
съответната трета държава.
(3) Непредставен е и този гражданин на
Европейския съюз, който притежава гражданство на повече от една държава членка,
ако нито една от тези държави членки не е
представена в съответната трета държава.
Чл. 3. (1) Всеки непредставен гражданин
на Европейския съюз има право да заяви
търсената от него консулска закрила към
българско задгранично представителство в
съответната трета държава.
(2) В случаите, в които гражданин на друга
държава членка поиска консулска закрила от
българско задгранично представителство, но
в същата държава има и представителство на
неговата държава на гражданство, исканото
съдействие или закрила се предоставят след
консултация и получаване на положително
становище от това представителство.
Чл. 4. Непредставените граждани на Европейския съюз имат право да получат консулска
закрила в същата степен и при същите условия
като закрилата, която би била предоставена от
задгранични представителства на Република
България на българските граждани.
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Чл. 5. (1) Заявителят, който търси консулска
закрила, трябва да докаже, че е гражданин
на Европейския съюз чрез представяне на
паспорт или лична карта на гражданин на
Европейския съюз.
(2) Ако заявителят не e в състояние да
представи паспорт или лична карта, гражданството може да бъде доказано с други
възможни средства, като при необходимост
задграничното представителство на Република
България отправя запитване до държавата на
гражданството на лицето за потвърждаване
на неговата самоличност.
Чл. 6. Обхватът на предоставяната консулска закрила, посочена в чл. 3, включва
оказване на закрила в същата степен и при
същите условия като закрилата, която би била
предоставена от задграничните представителства на Република България на българските
граждани, включително в следните ситуации:
1. арестуване или задържане;
2. жертва на престъпление;
3. тежка злополука или тежко заболяване;
4. смърт;
5. помощ и репатриране при извънредна
ситуация;
6. нужда от временни документи за пътуване съгласно Решение 96/409/ОВППС на
представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета
от 25 юни 1996 г. относно утвърждаването на
временен документ за пътуване (OB, L 363,
20.12.2006 г., стр. 422 – 423);
7. други видове консулска закрила в съответствие с местното законодателство в
приемащата трета държава.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА НА НЕПРЕДСТАВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Условия и ред за предоставяне на консулската
закрила
Чл. 7. (1) Когато българско задгранично
представителство е уведомено или получи
искане за консулска закрила от лице, което
твърди, че е непредставен гражданин, задграничното представителство на Република
България следва своевременно да осъществи
връзка и да извърши консултация с държавата
членка, чийто гражданин е лицето, или ако
е целесъобразно, с компетентното посолство
или консулство на съответната държава членка, като предостави цялата имаща отношение
информация, с която разполага, включително
относно самоличността на засегнатото лице,
и възможните разходи за консулска закрила. Държа вата – ч лен ка на Европейск и я
съюз, чийто гражданин е непредставеният
гражданин, отговаря за всички необходими
контакти с членове на семейството и други
близки лица или органи.
(2) За осъществяване на връзка и извършване на консултация се използва информацията,
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предоставена от държавите членки, намираща
се на интернет страницата на Европейската
служба за външна дейност, или чрез компетентното посолство или консулство на съответната държава членка.
(3) Министерството на външните работи на
Република България предоставя информация
на Европейската служба за външна дейност
относно определеното звено за контакт.
(4) Освен в случаите на кризисни ситуации
консултацията по ал. 1 се извършва, преди да
се предостави помощта. Тази консултация следва да даде възможност на държавата членка,
чийто гражданин е лицето, да поиска заявлението или случаят да є бъде прехвърлен, за
да предостави самата тя консулската закрила.
(5) В случай на нужда от допълнителна
информация по разглеждан случай от Министерството на външните работи или от
компетентното задгранично представителство
на Република България цялата необходима
информация следва да се изиска от държавата
членка, чийто гражданин е непредставеният
гражданин.
(6) В случай на искане от държавата членка заявлението или случаят на съответния
гражданин да се пренасочи към неговата
собствена държавата членка, за да се предостави консулска закрила от държавата членка,
чийто гражданин е лицето, в съответствие
с националното право или с националната
практика задграничното представителство
на Република България се отказва от случая
веднага, след като държавата членка, чийто
гражданин е непредставеният гражданин,
потвърди, че предоставя консулска закрила
на непредставения гражданин.
(7) В случаите, когато е сключена практическа договореност дадена държава членка да
може да представлява друга държава членка за
споделяне на отговорностите за предоставяне
на консулска закрила на непредставени граждани, българско задгранично представителство,
от което непредставеният гражданин търси
консулска закрила и което не е посочено като
компетентно по силата на конкретна действаща
договореност, прави необходимото заявлението на гражданина да бъде пренасочено към
съответното посолство или консулство, освен
ако това не би засегнало консулската закрила,
по-специално, ако спешността на въпроса
изисква незабавни действия от замоленото
българско задгранично представителство.
(8) В случаи на сключване на практически
договорености между Република България
и държава – членка на Европейския съюз,
за предоставянето на консулска закрила на
непредставени граждани Министерството на
външните работи на Република България уведомява Европейската комисия и Европейската
служба за външна дейност за всяка такава
договореност.
Чл. 8. Всички постъпващи индивидуални
искания за закрила, помощ или съдействие
от граждани на Европейския съюз, които не
са български граждани, се изпращат до Ми-
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нистерство на външните работи на Република
България, в това число такива, които са били
отправени до почетните консули на Република
България в съответната трета държава.
Раздел II
Процедура по предоставяне на финансова
помощ
Чл. 9. (1) Предоставянето на финансова помощ се осъществява при условията и по реда,
по който те се предоставят от българските
задгранични представителства на българските
граждани, пребиваващи в съответната трета
държава. Освен в случай на кризисна ситуация
никакъв разход за консулска закрила в полза
на непредставен гражданин на Европейския
съюз не може да бъде извършен без разрешението на компетентните органи на държавата
на гражданство на непредставения гражданин.
(2) Задграничните представителства на
Република България могат да извършват разходи за осъществяване на консулска закрила
само след получаване на изрично разрешение
от Министерството на външните работи на
Република България.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат
в случаите на оказване на консулско съдействие или закрила при кризисни ситуации.
(4) Непредставените граждани се задължават да възстановят на държавите членки,
чиито граждани са, разходите за консулска
закрила при същите условия като гражданите на оказващата помощ държава членка
посредством подписването на гаранция за
възстановяване на разходи съгласно приложения № 1А и 1Б.
(5) От непредставените граждани се изисква да поемат задължение да възстановят
единствено онези разходи, които при същите
условия би трябвало да бъдат поети от гражданите на оказващата помощ държава членка.
(6) Министерството на външните работи,
от името на Република България в качеството на оказваща помощ държава, следва да
поиска в тримесечен срок от извършването
им възстановяване на извършените разходи
за консулска закрила от държавата членка,
чийто гражданин е непредставеният гражданин, посредством стандартния формуляр,
съгласно приложение № 2.
(7) Граждани на Република България, които
в качеството им на непредставени граждани
на Европейския съюз са получили консулска
закрила, са длъжни да възстановят при поискване на Министерството на външните работи
на Република България равностойността на
направените разходи за консулска закрила в
качеството им на непредставени граждани на
Европейския съюз.
(8) Въ зстановява нет о на разходи т е за
консулска закрила следва да се извърши в
тримесечен срок от получаването на искането
за възстановяване на извършените разходи.
Дължимите суми се възстановяват по банковата сметка на Министерството на външните
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работи на Република България. Разходите за
консулска закрила, които не са възстановени
от страна на граждани на Република България, които в качеството им на непредставени
граждани на Европейския съюз са получили
консулска закрила, в тримесечен срок от получаването на искането за възстановяване на
извършените разходи от оказващата помощ
държава членка, се събират по общия ред.
Чл. 10. Когато консулската закрила, предоставена на непредставен граж данин на
Европейския съюз в случай на арест или
задържане, включва необичайно високи, но
необходими и оправдани разходи, свързани с
пътуване, настаняване или превод за осъществяване на консулска закрила от задграничните
представителства на Република България,
Министерството на външните работи от
името на Република България в качеството
на оказваща помощ държава следва да поиска в тримесечен срок от извършването им
възстановяване на тези разходи от държавата
членка, чийто гражданин е непредставеният
гражданин, посредством стандартния формуляр съгласно приложение № 2.
Чл. 11. (1) При предоставяне на консулска
закрила при кризисни ситуации Министерството на външните работи от името на Република
България в качеството на оказваща помощ
държава може да поиска от Министерството
на външните работи на държавата членка,
чийто гражданин е непредставеният гражданин, в тримесечен срок от извършването им
възстановяване на тези разходи от държавата
членка, чийто гражданин е непредставеният
гражданин, посредством стандартния формуляр съгласно приложение № 3.
(2) В случай че задгранично представителство на Република България е оказало
консулска закрила при кризисни ситуации,
Министерството на външните работи може
да поиска от името на Република България възстановяване на разходите дори ако
непредставеният гражданин не е подписал
гаранция за възстановяване в съответствие
с чл. 9, ал. 4. Това не представлява пречка
за държавата членка, чийто гражданин е непредставеният гражданин, да поиска от него
възстановяване на извършените разходи въз
основа на национални правила.
(3) Оказващата помощ държава членка
може да поиска от държавата членка, чийто
гражданин е непредставеният гражданин, да
възстанови тези разходи на пропорционална
основа, като общата стойност на направените
разходи се раздели на броя на подпомогнатите
граждани.
(4) Когато оказващата помощ държава членка е получила финансова подкрепа по линия на
Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, финансовото участие на държавата
членка, чийто гражданин е непредставеният
гражданин, се определя след приспадане на
финансовото участие на Европейския съюз.
Чл. 12. (1) В определените случаи от нужда
от временни документи за пътуване съгласно
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Решение 96/409/ОВППС на представителите
на правителствата на държавите членк и,
заседаващи в рамките на Съвета, от 25 юни
1996 г. относно утвърждаването на временен
документ за пътуване (OB, L 363, 20.12.2006 г.,
стр. 422 – 423) българските задгранични представителства следва да издават на непредставените граждани на Европейския съюз,
които не са български граждани, временни
документи за пътуване по реда на чл. 28 от
Правилника за издаване на българските лични документи във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 5,
ал. 4 и 5 от Тарифа № 3 за таксите, които се
събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по
Закона за държавните такси.
(2) Самоличността на лицата по ал. 1 се
потвърждава от най-близкото задгранично
представителство на непредставената държава
членка или от това, което е акредитирано за
съответната трета държава.
Г л а в а

т р е т а

КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА
УЛЕСНЯВАНЕ НА КОНСУЛСКАТА ЗАКРИЛА НА НЕПРЕДСТАВЕНИ ГРАЖДАНИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Чл. 13. (1) Задграничните представителства
на Република България следва да осъществяват необходимите контакти с делегациите на
Европейския съюз в третите държави, както и
да действат в сътрудничество и координация
с посолствата и консулствата на държавите
членки с оглед на сътрудничеството и координацията на местно равнище в случаи на
кризисни ситуации.
(2) Задграничните представителства на Република България в трети държави следва да
участват и в провежданите срещи на местно
консулско сътрудничество и да информират
Министерството на външните работи на
Република България относно практическите
договорености по прилагането на достъпа до
консулска закрила и други договорености, както и прилагането на сключените практически
договорености за споделяне на отговорностите
за предоставянето на консулска закрила на
непредставените граждани.
(3) Задграничните представителства на Република България в трети държави участват в
изготвянето и координирането на плановете
за реагиране при извънредни обстоятелства на
местно равнище, като предоставят за включване
нужната информация относно непредставени
граждани. Задграничните представителства на
Република България в трети държави следва
да са наясно с информацията относно мерките
за готовност за реагиране при кризи и ако е
необходимо, да участват в прилагането им.
Чл. 14. (1) При прилагането на разпоредбите
на настоящото постановление не се засягат
консулските отношения между държавите
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членки и трети държави, по-специално техните права и задълженията, произтичащи
от международни обичаи и споразумения, и
по-специално Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г., която
държавите членки прилагат в съответствие
с правото на Европейския съюз.
(2) Действията по предоставяне на консулска закрила от българските задгранични
представителства следва да бъдат извършвани
при спазване на разпоредбите на чл. 8 от Виенската конвенция за консулските отношения,
съгласно който консулска закрила може да се
предоставя от името на друга държава членка
след съответно уведомяване и освен ако засегнатата трета държава не се противопостави,
както и при спазване на разпоредбите на
действащите двустранни консулски конвенции, по които Република България е страна.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Задгранични представителства“ са териториални структурни звена на Министерството
на външните работи на Република България,
които осъществяват дипломатическа и/или
консулска дейност в друга държава или при
международни правителствени организации.
2. „Трета държава“ е всяка една държава,
която не е член на Европейския съюз.
3. „Кризисни ситуации“ са стихийни и природни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи
и обстоятелства, довели до прилагането на неотложна помощ, както и други събития, които
непредставеният гражданин на Европейския
съюз не е могъл да предвиди или предотврати.
4. „Разход за консулска закрила“ е предоставяне на финансова помощ във вид на временна парична помощ, паричен аванс, парични
средства, изплатени разходи за настаняване,
храна, пътуване, лечение, правни услуги, превод, консулски и други такси, както и всеки
друг разход, извършен за осъществяване на
консулска закрила на непредставените граждани на Европейския съюз в трета държава.
§ 2. Постановлението въвежда в националното законодателство текстове на Директива
(ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г.
относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила
на непредставени граждани на Съюза в трети
държави и за отмяна на Решение № 95/553/
ЕО (OB, L 106, 24.04.2015 г., стр. 1).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 4. Разпоредби те на Ди рек т ива (ЕС)
2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г. относно
мерките за координация и сътрудничество
за улесняване на консулската закрила на
непредставени граждани на Съюза в трети
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държави и за отмяна на Решение № 95/553/ЕО
(OB, L 106, 24.04.2015 г., стр. 1) не се прилагат
относно консулствата на Република България,
ръководени от почетни (нещатни) консулски
длъжностни лица.
§ 5. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 7 и 39 от 2017 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 21 се създава т. 15:
„15. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по отношение на извършените разходи за предоставено консулско съдействие и закрила от задграничните
представителства на Република България на
непредставени граждани на Европейския съюз
в трети държави;“.
2. В чл. 43 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря за осигуряването на консулска
защита на български физически и юридически
лица в чужбина, както и на непредставените граждани на Европейския съюз в трети
държави;“.
3. В чл. 46 т. 1 се изменя така:
„1. организира работата на министерството
и координира действията на междуведомствено
равнище при възникване на кризисни ситуации
с български граждани в чужбина, както и с
непредставените граждани на Европейския
съюз в трети държави и осъществява взаимодействие със структурите на Европейския
съюз за сътрудничество по време на кризисни
ситуации;“.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 7. Постановлението влиза в сила в деня
след обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1А
към чл. 9, ал. 4
ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛСК А ЗАКРИЛА
(ФИНАНСОВА ПОМОЩ)
Аз, (г-н/г-жа) ....................................................
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия с печатни главни букви)
роден(а) в (град) ................................................... ,
(държава) .............................................................. ,
на ............................................................................ ,
(дата)
лична карта/паспорт № ...................................... ,
издаден(а) в ............................................................
на ............................................................................ ,
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и социалноосигурителен номер и компетентен
орган (ако е приложимо/където е приложимо):
..................................................................................
................................................................................. ,
с настоящото потвърждавам, че съм получил(а)
от посолството/консулството на Република България в ....................................................................
сумата .....................................................................
като аванс за ......................................................... ,
(включително всички приложими такси)
и/или се задължавам и обещавам при поискване
да възстановя на Министерството на външните
работи на ...............................................................
(държавата членка, чийто гражданин е лицето)
в съответствие с националното право на тази
държава членка равностойността на посочената
сума или равностойността на всички разходи,
платени от мое име или изплатени на мен авансово, във (валута) .................................................
по приложимия курс в деня на отпускане на
аванса или на изплащане на разходите.
Адресът ми (*) (с печатни главни букви) в ......
..................................................................................
(държава)
е: ..............................................................................
ДАТА: 				
ПОДПИС:
(*) Ако нямате постоянен адрес, моля, посочете
адрес за връзка .

Приложение № 1Б
към чл. 9, ал. 4
ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛСК А ЗАКРИЛА
(РЕПАТРИРАНЕ)
Аз, (г-н/г-жа) ....................................................
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия с печатни главни букви)
роден(а) в (град) ................................................... ,
(държава) .............................................................. ,
на ............................................................................ ,
(дата)
лична карта/паспорт № ...................................... ,
издаден в ................................................................
на ............................................................................ ,
и социалноосигурителен номер и компетентен
орган (ако е приложимо/където е приложимо):
................................................................................. ,
с настоящото се задължавам при поискване да
платя на правителството на ................................
..................................................................................
в съответствие с националното право на тази
държава членка равностойност та на всички
разходи, п латени от мое име и ли изп латени на мен авансово от консулския служител
на правителството на Република България в
..................................................................................
за целите на или във връзка с моето и на придружаващите ме членове на семейството ми
репатриране в ....................................................... ,
както и да заплатя всички дължими консулски
такси във връзка с репатрирането.
Тези суми включват:
i) (*) Разходи за път
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Дневни
Други разходи
МИНУС вече платеното от мен
КОНСУЛСКИ ТАКСИ:
Такса за репатриране
Такса за извършена услуга
Такси за паспорт/временен документ
(……... часа по …..…. на час …..…...)
ii) (*) Всички суми за моя сметка за целите на
или във връзка с моето и на придружаващите ме
членове на семейството ми репатриране, които
не могат да бъдат определени към момента, в
който подписвам настоящата гаранция за възстановяване на разходи.
Адресът ми (**) (с печатни главни букви) ........
..................................................................................
(държава)
е: ..............................................................................
..................................................................................
ДАТА: 				
ПОДПИС:
(*) Ненужното се зачертава: консулският служител
и заявителят следва да парафират в полето всяко
заличаване.
(**) Ако нямате постоянен адрес, моля, посочете
адрес за връзка.

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 6 и чл. 10
Формуляр за искане за възстановяване на разходи
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
1. Посолство или консулство на държавата
членка заявител
2. К омпетентно посолство или консулство,
или Министерство на външните работи
на държавата членка, чийто гражданин е
подпомаганият гражданин
3. И дентифициране на събитието
 (дата, място)
4. Данни на гражданина(ите), на когото(които)
е оказана помощ (прилага се отделно)
Име,
презиме,
фамилия

Място
и дата
на
раждане

Наименование
и номер на
документа за
пътуване

Вид на
предоставената
помощ

Разходи

5. Общо разходи
6. Банкова сметка за възстановяване на
разходите
7. Приложение: гаранция за възстановяване
на разходи (ако е приложимо)

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1
Формуляр за искане за възстановяване на разходи
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
1. Посолство или консулство на държавата
членка заявител
2. К омпетентно посолство или консулство,
или Министерство на външните работи
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на държавата членка, чийто гражданин е
подпомаганият гражданин
3. И дентифициране на събитието
(дата, място)
4. Данни на гражданина(ите), на когото(които)
е оказана помощ (прилага се отделно)
Име,
презиме,
фамилия

Място НаимеВид
Разходи
и дата нование на прена
и номер достаражна доку- вената
дане мента за помощ
пътуване

5. Общо разходи
6. Банкова сметка за възстановяване на
разходите
7. Приложение: гаранция за възстановяване
на разходи (ако е приложимо).
4097

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за приемане на Наредба за разглеждане на
спорове по Закона за марките и географските
означения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и
географските означения.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата урежда административния
ред за разглеждане на жалбите и исканията по
чл. 42, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за марките
и географските означения (ЗМГО).
Чл. 2. Жалбите или исканията се подават на
място в Патентното ведомство, по пощата, по
факс или чрез електронни средства. При подаване
на електронни документи по смисъла на Закона
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги те следва да са подписани
с квалифициран електронен подпис.
Чл. 3. (1) Жалбите и исканията се подават
лично или чрез представител по индустриална
собственост съгласно Наредбата за представителите по индустриална собствен ост.
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(2) Когато жалбата или искането се подава от лице, което няма постоянен адрес
или седалище в Република България, това
действие се извършва чрез представител по
индустриална собственост.
Чл. 4. (1) Когато по жалбата или искането е упълномощен представител, към тях се
прилага пълномощно.
(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да съдържа данни за лицето, подало жалбата или
искането, данни за представителя, данни за
обекта (входящ, съответно регистров, номер
и наименование) и обхвата на представителната власт.
(3) Когато пълномощното не съдържа
всички данни по ал. 2, от жалбоподателя или
молителя се изисква в срок един месец да
отстрани недостатъците. Когато те не бъдат
отстранени в срок, се счита, че по жалбата
или искането не е упълномощен представител. Когато жалбоподателят или молителят
са чуждестранни лица, производството по
жалбата или искането се прекратява. Когато
жалбоподателят или молителят са български
физически или юридически лица, кореспонденцията по производството се води с тях.
(4) Когато лицата, подали жалбата или искането, са няколко и едно от тях е българско
физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително.
В този случай задължително се посочва адрес
за кореспонденция в Република България.
Когато не е посочен адрес за кореспонденция,
тя се води с първото посочено в жалбата или
искането българско физическо или юридическо лице.
(5) Когато пълномощното е на чужд език,
то трябва да е придружено с точен превод
на български език, за верността на който се
подписва лицето, което го е извършило.
(6) Когато с пълномощното представителят
е упълномощен по няколко жалби или искания,
се изисква копие от пълномощното за всяка
от тях. Верността на копията с оригиналното
пълномощно се удостоверява с подписа на
представителя.
(7) Когато по жалбата или искането са
упълномощени двама или повече представители с различни адреси за кореспонденция,
тя се води с представителя, подписал жалбата
или искането.
(8) Когато представителят действа чрез
преупълномощаване, се представя пълномощното, доказващо, че лицето, което го
е упълномощило, има такова правомощие.
Пълномощното или заверено негово копие
съгласно ал. 6 се прилага към пълномощното
на представителя.
(9) За оттегляне на упълномощаването или
преупълномощаването Патентното ведомство
трябва да бъде уведомено писмено.
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(10) За оттегляне на жалбата или искането
е необходимо изрично пълномощно.
Чл. 5. (1) Таксата за разглеждане на жалбата или искането се заплаща с подаването
им, но не по-късно от изтичането на срока
по чл. 44а, ал. 3 от ЗМГО.
(2) Заплащането на таксите може да се
направи на каса, чрез ПОС терминал, по
банков или по електронен път.
(3) За доказване на заплащането се представя документ за платени такси, който трябва
да съдържа:
1. данни за задълженото лице, подало
жалбата или искането, и за представителя,
ако е упълномощен такъв;
2. данни за входящия номер на марката,
както и регистров номер, ако има такъв;
3. основание по Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на
Република България, по която е извършено
заплащането.
Чл. 6. (1) Кореспонденция се води със
страните в производството. При необходимост материали по жалбата или искането се
изпращат и на други лица, чиито становища и
мнения са от значение за решаването на спора.
В материалите се заличава информацията,
представляваща производствена, търговска
или друга защитена със закон тайна.
(2) Кореспонденцията със страна в производството се води на посочения от нея
адрес за кореспонденция. Когато страната не
е посочила адрес за кореспонденция, тя се
води на постоянния є адрес или на адреса на
управление на юридическото лице, съответно
на едноличния търговец.
(3) Кореспонденцията до Патентното ведомство трябва да съдържа данни за заявката/
марката (входящ, съответно регистров, номер
и наименование) и подписа на лицето, подало
жалбата или искането, или на представителя. Когато жалбоподателят или молителят е
юридическо лице или едноличен търговец,
кореспонденцията се подписва от лицето, което
го представлява по закон, като се посочват
имената и длъжността му.
(4) Кореспонденцията от Патентното ведомство до страните в производството или
до техния представител се осъществява чрез
писмено съобщение на посочен от тях адрес,
чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка,
включително чрез електронна поща или факс.
Когато кореспонденцията не е получена от
страните или от техния представител по някой
от посочените начини, едновременно на официалната интернет страница на ведомството
и на таблото за съобщения се прави публикация за наличието на такава кореспонденция.
Кореспонденцията се счита за връчена от
датата на публикуването и поставянето є на
таблото за съобщения.
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(5) Публикацията съдържа указание за
производството, данни за обекта (входящ,
съответно регистров, номер и наименование),
името и адреса на лицето, подало жалбата
или искането, или на представителя, вида на
кореспонденцията, действията, които следва
да се извършат, и сроковете за тяхното извършване.
(6) Публикацията се сваля от официалната страница на ведомството в интернет
и от таблото за съобщения след изтичането
на един месец от поставянето є. Сроковете,
определени в кореспонденцията, започват да
текат от датата на свалянето на публикацията от официалната страница в интернет и от
таблото за съобщения.
(7) Когато кореспонденцията до Патентното ведомство е изпратена по пощата или
чрез куриерска услуга, за дата на получаване
на кореспонденцията се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска
станция или датата на куриерската разписка. Пощенските пликове или куриерските
опаковки се прилагат от регистратурата към
получените документи.
Г л а в а

в т о р а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Раздел I
Орган за разглеждане на спорове
Чл. 7. (1) Споровете по чл. 1 се разглеждат от специализирани състави по спорове,
наричани по-нататък „състави“, членовете на
които отговарят на условията, определени в
чл. 42, ал. 2 от ЗМГО.
(2) Не могат да са членове на състава по
ал. 1 експерти, които са участвали в постановяването на оспорваното решение или
са в отношения със страните по спора, пораждащи основателно съмнение за тяхната
безпристрастност.
(3) Съставите се назначават за всеки конкретен случай със заповед на председателя на
Патентното ведомство, с която се определя и
председателят на състава.
(4) Промени в назначения състав се правят
със заповед на председателя на Патентното
ведомство по негова инициатива или при отвод
при условията на чл. 33 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 8. (1) Председателят на състава по чл. 7,
ал. 1 има следните правомощия:
1. следи сроковете за осъществяване на
отделните етапи в производството;
2. оформя документите в преписката;
3. свиква и ръководи заседанията на състава;
4. изготвя проект на становище по спора.
(2) Членовете на състава имат следните
правомощия:
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1. проучват материалите в преписката по
спора;
2. участват в заседанията на състава;
3. п ра вя т п р ед ложен и я з а доп ъ л ва не
и/или изменение на проекта на становището;
4. подписват становището по спора.
Раздел ІІ
Форма и съдържание на жалбите и исканията
Чл. 9. (1) Жалбите по чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3
от ЗМГО се подават в писмена форма на български език, придружени с документ за платена
такса и пълномощно, когато са подадени чрез
представител, и трябва да съдържат:
1. име, презиме и фамилия на физическото
лице, държавата, на която лицето е гражданин, или държавата, в която има постоянен
адрес, както и адрес за кореспонденция, факс
и електронен адрес, ако лицето разполага с
такива;
2. наименование и вид на юридическото
лице, седалището и адреса на управление,
адрес за кореспонденция, факс и електронен
адрес, ако лицето разполага с такива;
3. данни (номер и наименование) за заявката, по която е постановено оспорваното
решение;
4. име и адрес на представителя, когато
жалбата е подадена чрез представител;
5. основание за подаването на жалбата;
6. мотиви срещу оспорваното решение;
7. в какво се състои искането на жалбоподателя;
8. доказателства, когато има такива;
9. подпис на жалбоподателя или на неговия
представител.
(2) Доказателствата, които се представят на
чужд език, трябва да са придружени с точен
превод на български език, заверен от лицето,
което го е извършило.
(3) Жалбоподателят е длъжен да представи
към жалбата всички доказателства, с които
разполага.
Чл. 10. (1) Исканията по чл. 42, ал. 1, т. 4
и 5 от ЗМГО се подават в писмена форма
на български език, придружени с документ
за платена такса и с пълномощно, когато
са подадени чрез представител, и трябва да
съдържат:
1. име, презиме и фамилия на физическото
лице, държавата, на която лицето е гражданин, или държавата, в която има постоянен
адрес, както и адрес за кореспонденция, факс
и електронен адрес, ако лицето разполага с
такива;
2. наименование и вид на юридическото
лице, седалище и адрес на управление, адрес
за кореспонденция, факс и електронен адрес,
ако лицето разполага с такива;
3. данни (номер и наименование) за марката, за която се отнасят;
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4. име и адрес на представителя, когато
искането е подадено чрез представител;
5. основания за подаване на искането;
6. обосновка на правен интерес, когато
такъв се изисква;
7. мотиви;
8. в какво се състои искането;
9. доказателства, когато има такива;
10. подпис на молителя или на неговия
представител.
(2) Исканията и придружаващите ги доказателства се подават в два идентични екземпляра. Доказателствата, които се представят
на чужд език, трябва да са придружени с
точен превод на български език, заверен от
лицето, което го е извършило.
(3) Молителят е длъжен да представи към
искането всички доказателства, с които разполага. Представянето на нови доказателства
е допустимо само в отговор на възражението,
постъпило от насрещната страна.
(4) Искането трябва да се отнася за един
обект.
(5) Когато искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 или чл. 57, ал. 1, т. 1
от ЗМГО, към него се прилага влязло в сила
съдебно решение или съдебно удостоверение
за образувано производство.
(6) Когато искането е подадено на основание
чл. 26, ал. 3, т. 5, буква „б“ от ЗМГО, към него
се прилагат доказателства за съществуването
на по-ранно авторско право на молителя, като
проекти, копие или оригинал на произведението, скици, договор за поръчка, договор
за изработка, издателски договор, договор за
продажба, трудов договор и др.
(7) Когато искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО, към него се
прилагат доказателства, че фирмата е била
регистрирана и използвана на територията на
Република България във връзка с идентични
или сходни стоки или услуги преди датата
на подаване на заявката за регистрация на
марката, чието заличаване се иска.
(8) Когато искането се основава на по-ранна
общоизвестна марка или на марка, ползваща
се с известност, трябва да се представят доказателства с оглед на обстоятелствата, посочени в чл. 50а от ЗМГО. Когато искането се
основава на марка, ползваща се с известност,
молителят трябва да докаже и че регистрацията, съответно признаването на действието на
по-късната марка, би довело до несправедливо
облагодетелстване от отличителния характер
или известността на по-ранната марка или
би ги увредило.
(9) Когато искането е подадено на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, към него
се прилагат доказателства в подкрепа на
твърдението, че марката в резултат на действие или бездействие на нейния притежател
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е станала обичайно означение за стоките
и/или услугите, за които е регистрирана сред
релевантния кръг потребители.
(10) Когато искането е подадено на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, към него се
прилагат доказателства, че използването на
марката от притежателя є или от друго лице
с негово съгласие, за стоките и/или услугите,
за които е регистрирана, е по начин, който
въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския
произход на стоките и/или услугите.
(11) Когато искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗМГО, към него
се прилагат доказателства, че молителят е
притежател на марката, чието заличаване се
иска, като се посочват данни за нейната регистрация и държавата, където е регистрирана,
и се представят доказателства за правна или
фактическа връзка по смисъла на § 1, т. 14 от
допълнителните разпоредби на ЗМГО.
(12) Когато искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 5 от ЗМГО, молителят
прилага към него доказателства за наличието
на по-ранното си право.
(13) Когато жалбата или искането се основават на повече от една по-ранна марка или
по-ранно право, доказателства се прилагат
за всяко от тях.
Раздел ІII
Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията
Чл. 11. (1) В срок два дни от подаването
на жалбата или искането се издава заповед
за назначаване на състав по чл. 7, ал. 1.
(2) В срок 7 дни от издаването на заповедта
по ал. 1 председателят на състава извършва
проверка за допустимост на жалбата или
искането, която да установи:
1. спазен ли е срокът по чл. 43, ал. 1 от
ЗМГО за подаване на жалба;
2. дали жалбата е подадена от лице с правен интерес;
3. представен ли е документ за платена
такса съгласно Тарифата за таксите, които
се събират от Патентното ведомство на Република България;
4. дали е доказан правният интерес, когато
се изисква такъв.
(3) Когато към жалбата или искането не
е приложен документ за платена такса или в
искането не е обоснован правният интерес,
на жалбоподателя, съответно на молителя, се
предоставя срок един месец за отстраняване
на недостатъците.
(4) Жалби, които не са подадени в законоустановения срок и/или по които не е
платена такса, както и искания, по които не
е платена такса и/или не е доказан правен
интерес, както и жалби и искания, по кои-
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то не са отстранени недостатъците в срока
по ал. 3, са недопустими и производство по
тях не се образува, за което се постановява
решение на председател я на Патентното
ведомство или на оправомощения от него
заместник-председател.
(5) В случаите, когато таксата за жалбата
или искането е платена след срока или е в
непълен размер, заплатената такса се връща
на жалбоподателя или молителя по негова
изрична молба и по посочена от него банкова
сметка, като производство по тях не се образува.
(6) Когато таксата е платена по банков
път, за дата на заплащане се приема датата,
на която жалбоподателят или молителят е
наредил дължимата сума.
(7) В срок 7 дни от извършването на проверката за допустимост за всяка допустима
жалба или искане се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 9 и 10. Когато се
констатират недостатъци, на жалбоподателя,
съответно на молителя, се предоставя срок
един месец за отстраняването им. Когато
недостатъците не са отстранени в дадения
срок, производството по жалбата или искането
се прекратява с решение на председателя на
Патентното ведомство или на оправомощения
от него заместник-председател.
(8) Когато представените писмени доказателства на чужд език в указания по ал. 7
срок не са придружени с превод на български
език, те се изключват от доказателствения
материал по спора и не се вземат предвид
при решаването му.
(9) В срок два дни от постановяването
на решенията по ал. 4 и 7 председателят на
състава уведомява за тях жалбоподателя или
молителя.
Раздел IV
Ред за разглеждане на жалбите и постановяване на решение
Чл. 12. Жалбата трябва да е мотивирана и
да съдържа данни за жалбоподателя и данни
за заявката, както и данни за опозицията,
когато е насочена срещу решение по чл. 38г,
ал. 6, 9 и 10 от ЗМГО.
Чл. 13. Жалбата срещу решения по опозиции по чл. 38г, ал. 6, 9 и 10 от ЗМГО и доказателствата, когато има такива, се подават в
два идентични екземпляра, единият от които
се предоставя на ответната страна за отговор
по жалбата в срок един месец.
Чл. 14. (1) Съставът разглежда изложените в жалбата мотиви, отговора на ответната
страна, представените доказателства, както и
материалите в досието на заявката за марка,
по която е взето оспорваното решение.
(2) След изясняването на всички факти и
обстоятелства по жалбата съставът изготвя
и подписва писмено становище съгласно
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чл. 42, ал. 3 от ЗМГО, което се предоставя на
председателя на Патентното ведомство или
на оправомощения от него заместник-председател за сведение. Становището съдържа
анализ по всички основания, посочени от
жалбоподателя.
(3) Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство или оправомощеният от него заместник-председател
постановява решение за потвърждаване на
решението за отказ на регистрацията, на
решението по опозицията или на решението
за прекратяване на производството.
(4) Когато жалбата срещу решение по
чл. 37, ал. 4 от ЗМГО е основателна, председател я т на Патен т ното ведомст во и ли
оправомощеният от него заместник-председател го отменя и постановява решение за
връщане на заявката за повторно разглеждане
или за възобновяване на производството по
регистрация на марката.
(5) Когато жалбата срещу решение по
чл. 38г, ал. 6, 9 и 10 от ЗМГО е основателна,
председателят на Патентното ведомство или
оправомощеният от него заместник-председател го отменя и постановява решение за отказ
на регистрацията, за връщане на заявката
за регистрация на марката или за повторно
разглеждане на опозицията.
(6) Когато жалбата срещу решение по чл. 36,
ал. 5 или чл. 38в, ал. 3 от ЗМГО е основателна,
председателят на Патентното ведомство или
оправомощеният от него заместник-председател го отменя и постановява решение за
възобновяване на производството.
(7) Когато отмени решение за отказ, при
повторното разглеждане на заявката председателят на Патентното ведомство или оправомощеният от него заместник-председател
взема решение по същество.
(8) Решенията по ал. 1 – 7 се постановяват
в тримесечен срок от подаването на жалбата
или от отстраняването на констатираните по
нея недостатъци.
(9) Решението се изпраща на жалбоподателя и на заинтересованите страни, когато има
такива, в срок два дни от постановяването му.
(10) Решението се изпълнява в срок един
месец от влизането му в сила.
Раздел V
Ред за разглеждане на исканията и постановяване на решение
Чл. 15. (1) В 7-дневен срок от установяването на формалната редовност на искането на притежателя на марката се изпраща
у ведомление за образу вано производство
заедно с втория екземпляр на искането и
на приложените доказателства, като му се
предоставя тримесечен срок за възражение,
а когато искането е по чл. 25, ал. 1, т. 1 от
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ЗМГО – и за представяне на доказателства
за използване на марката на територията на
Република България. Копие от уведомлението
се изпраща и на молителя за сведение.
(2) Възражението на притежателя на марката заедно с представените доказателства се
изпращат за становище на молителя, като му
се предоставя срок един месец за становище.
При необходимост от последваща кореспонденция на всяка от страните се предоставя
14-дневен срок за отговор по представените
документи.
(3) Когато представените доказателства са
на чужд език и не са придружени с превод
на български език, на страната, която ги е
представила, се предоставя срок един месец
за превод. Когато в този срок преводът не
бъде представен, доказателствата не се вземат
предвид при решаването на спора.
(4) Искания от различни молители, насочени към една и съща марка и с идентичност
на правното основание, се обединяват за
разглеждане в общо производство.
(5) При наличие на основанията по ал. 4
председателят на състава изготвя докладна записка до председателя на Патентното
ведомство. Председател ят на Патентното
ведомство или оправомощеният от него заместник-председател постановява определение
за обединяване на производствата.
Чл. 16. (1) След като приключи събирането
на доказателствата и материалите по искането,
съставът разглежда искането, възраженията и
становищата на страните, когато има такива, и
изготвя проект на становище, като преценява:
1. дали марката е регистрирана в противоречие с чл. 11 от ЗМГО, когато искането се
основава на чл. 26, ал. 1 от ЗМГО, както и
дали са представени доказателства по чл. 26,
ал. 2 от ЗМГО;
2. налице ли е по-ранна марка, когато искането се основава на чл. 12 от ЗМГО;
3. когато искането се основава на чл. 12,
ал. 2, т. 7 или чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, съществуват ли доказателства за общоизвестност
или известност на по-ранната марка; когато
искането се основава на марка, ползваща се
с известност – дали използването без основание на марката, чието заличаване се иска, би
довело до несправедливо облагодетелстване
от отличителния характер или известността
на по-ранната марка, или би ги увредило;
4. налице ли са доказателства за заявяване
на марката от агент или представител на действителния притежател на марката без негово
съгласие, както и такива за притежаването
на марката, когато искането е с основание
чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗМГО;
5. изтекъл ли е срокът по чл. 19, ал. 1 от
ЗМГО и представени ли са доказателства
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за реално използване на по-ранната марка,
когато искането се основава на чл. 25, ал. 1,
т. 1 от ЗМГО.
(2) Проверка на твърдението за наличие на
по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от
ЗМГО се извършва служебно от състава във
фондовете на заявените и регистрираните по
национален ред марки, на международните
регистрации, по които на Република България
е посочена страна по реда на Мадридската
спогодба и Протокола, на заявените и регистрираните марки на Европейския съюз.
(3) При преценката на доказателствата за
по-ранна общоизвестна марка или марка,
ползваща се с известност, съставът взема
предвид:
1. нача лни я момент на използване на
марката;
2. населените места, където са реализирани
стоките, съответно са предоставяни услугите,
означени с марката;
3. продължителността и степента на използване на марката, обема на реализацията
на стоките/услугите, означени с марката, и
начините на използване на марката;
4. пазарния дял на стоките/услугите, означени с марката, в съответния сектор на
икономиката;
5. пазарната реализация, документирана
чрез фактури и други счетоводни и търговски
книжа;
6. разходите за реклама, рекламни материали, доказателства за разпространението им,
сключени и изпълнени договори за реклама
и др.;
7. стойността на марката;
8. резултатите от социологически проучвания, направени от специализирани независими
институции;
9. публикации;
10. данните за успешно прилагане на правата върху марката;
11. други обстоятелства.
(4) При преценка на доказателства за заявяване на марката от агент или представител
на действителния притежател на марката
съставът проверява дали:
1. заявката е подадена от името на агент
или представител на действителния притежател на марката;
2. заявката е подадена без съгласието на
действителния притежател на марката;
3. липсва правно основание за подаване на
заявката от името на агента или представителя;
4. марката е идентична или сходна с марката на действителния притежател.
(5) При преценка на доказателствата за използване в търговската дейност на територията
на Република България на нерегистрирана
марка съставът:
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1. взема предвид мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на
нерегистрираната марка във връзка със стоките и/или услугите, на които се основава
опозицията или искането;
2. установява дали датата на действителното търговско използване на територията
на Република България на нерегистрирана
марка е по-ранна от датата на подаване на
заявката, съответно от датата на международната регистрация, датата на териториалното
разширение, датата на приоритета или претенцията за старшинство;
3. проверява дали е подадена заявка за
регистрация на нерегистрираната марка.
(6) При преценка на доказателствата за реално използване на по-ранната марка съставът:
1. извършва проверка дали по-ранната
марка е регистрирана поне 5 години преди
датата на подаване на искането;
2. взема предвид мястото, продължителността, обема и естеството на употреба на
марката във връзка със стоките и/или услугите,
на които се основава опозицията/искането;
3. въз основа на представените доказателства установява дали съществуват основателни
причини за неизползването на марката.
(7) Когато не са представени доказателства
за някое от по-ранните права, на които се основава искането, или в хода на производството
то е погасено, същото не се взема предвид
при постановяване на решението.
(8) След изясняването на всички факти и
обстоятелства по искането съставът изготвя и подписва писмено становище съгласно
чл. 42, ал. 3 от ЗМГО, което се предоставя на
председателя на Патентното ведомство или
на оправомощения от него заместник-председател за сведение. Становището съдържа
анализ по всички основания, посочени от
молителя.
(9) Когат о иска нет о е неосноват ел но,
председателят на Патентното ведомство или
оправомощеният от него заместник-председател постановява решение за отхвърлянето
му съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗМГО.
(10) Когато искането е основателно, председателят на Патентното ведомство или оправомощеният от него заместник-председател
постановява решение за пълно или частично
отменяне или заличаване на регистрацията
съгласно чл. 46, ал. 5 от ЗМГО.
(11) Когато се установи, че по-ранното
право, върху което се основава искането, не
съществува към момента на постановяване
на решението, председателят на Патентното
ведомство или оправомощеният от него заместник-председател взема решение за прекратяване на производството.
(12) Решенията по ал. 9, 10 и 11 се постановяват в 6-месечен срок, след като е при-
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ключило събирането на доказателствата и на
материалите по искането.
(13) Решенията по ал. 9, 10 и 11 се изпращат
на страните в срок два дни от постановяването им.
(14) Решението се изпълнява в срок един
месец от влизането му в сила.
Раздел VІ
Спиране и прекратяване на производствата
по спорове
Чл. 17. (1) Производството по жалба или
искане по ЗМГО се спира по молба на страна
по спора, когато:
1. е подадено искане за заличаване или
отменяне на регистрацията на противопоставената по-ранна марка съгласно чл. 46а,
ал. 1 и 2 от ЗМГО;
2. жалбоподателят е заявил писмено, че ще
представи писмено съгласие за регистрация
на заявената от него марка по смисъла на
чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 от ЗМГО;
3. е образувано съдебно производство, административно производство пред Патентното
ведомство или пред друг орган и вземането
на решение по спора не може да стане преди
неговото приключване;
4. в хода на производството двете страни
внесат заявление за сключване на споразумение.
(2) Производството по жалба или искане
по ЗМГО се спира служебно, когато срокът
по чл. 39, ал. 3, предложение второ от ЗМГО
за подновяване на регистрацията на марката,
която е обект на спора или е противопоставена, не е изтекъл.
(3) Спирането по ал. 1, т. 3 се постановява
след представяне на удостоверение за образувано производство, издадено от органа, пред
който то е образувано, когато не е Патентното
ведомство.
(4) Производствата се възобновяват служебно или по молба на страна по спора, след
като отпаднат основанията за тяхното спиране.
(5) Когато производството е спряно на
основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4, то се спира
за срок 6 месеца и се възобновява служебно
с изтичането на този срок или по-рано – по
искане на страна по спора.
(6) Определенията за спиране и възобновяване на производството се постановяват
от председателя на Патентното ведомство
или от оправомощения от него заместникпредседател.
Чл. 18. (1) Образувано производство по
жалба или искане се прекратява освен в
предвидените в тази наредба случаи и когато:
1. жалбоподателят е оттеглил жалбата си;
2. молителят е оттеглил искането си;
3. страните внесат сключено споразумение
по спора;
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4. се прекрати правната закрила върху
марката – предмет на спора, или върху друг
обект на индустриална собственост, от правата върху който зависи решаването на спора;
5. се прекрати без правоприемство юридическото лице-молител или жалбоподател.
(2) При преустановяване на правната зак
рила върху обекта на индустриална собственост по ал. 1, т. 4 производството по спора
се прекратява, освен ако в тримесечен срок
от преустановяването на закрилата някоя от
страните заяви изрично, че има интерес от
продължаване на производството.
(3) Определенията за прекратяване на производството се постановяват от председателя
на Патентното ведомство или от оправомощения от него заместник-председател.
Раздел VII
Особен ред за разглеждане на искания
Чл. 19. (1) Когато е постъпило искане за
заличаване на основание чл. 26, ал. 3, т. 5,
буква „б“ от ЗМГО и притежателят на марката не е възразил срещу претендираното
от молителя авторско право, се постановява
решение по същество.
(2) Когато е постъпило искане на основание чл. 26, ал. 3, т. 5, буква „б“ от ЗМГО
и притежателят на правата е оспорил съществуването на по-ранното авторско право,
молителят се уведомява, че следва да го
установи по съдебен ред. Производството по
искането се спира до влизането в сила на
съдебното решение.
(3) Kогато искането за заличаване на основание чл. 26, ал. 3, т. 5, буква „б“ от ЗМГО е
придружено с влязло в сила съдебно решение,
се постановява решение по същество.
(4) Когато искането за за личаване на
основание чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО е придружено с влязло в сила съдебно решение, с
което е установено, че заявителят на марката
е действал недобросъвестно при подаване на
заявката, се постановява решение за заличаване на марката.
Раздел VIIІ
Служебно производство по заличаване
Чл. 20. (1) Служебно производство по заличаване на марка се образува със заповед
на председателя на Патентното ведомство по
негова инициатива или по сигнал от трето
лице, в случай че са налице основанията по
чл. 26, ал. 6 от ЗМГО.
(2) Със заповедта по ал. 1 председателят
на Патентното ведомство определя и състава
за разглеждане на спора.
(3) В 7-дневен срок от образуването на
производството председателят на състава
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изпраща на притежателя на марката решение за образувано служебно производство по
заличаване, като му предоставя тримесечен
срок за възражение.
(4) След изтичането на тримесечния срок
по ал. 2 производството по заличаване продължава по реда на чл. 46 от ЗМГО и се
постановява решение от председателя на
Патентното ведомство или от оправомощения
от него заместник-председател.
Чл. 21. (1) Решението по чл. 20, ал. 3 се
съобщава на подателя и на притежателя на
марката в 7-дневен срок от постановяването му.
(2) Когато с решението се засягат права или
законни интереси на други лица, решението
се съобщава и на тях.
(3) При данни за извършено престъпление се у ведом ява незабавно съответни ят
прокурор.
Чл. 22. Сигнали, подадени повторно по
въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на
решението или се основават на нови факти
и обстоятелства.
Чл. 23. Решението по чл. 20, ал. 3 се изпълнява в 14-дневен срок от влизането му в сила.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се прилага и по отношение
на жалби и искания, по които до влизането
є в сила няма постановено решение.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 42, ал. 4 от ЗМГО.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на председателя на Патентното ведомство.
4098

РЕШЕНИЕ № 250
ОТ 13 АПРИЛ 2018 Г.

за обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 14 април 2018 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали
в тежката катастрофа с автобус на Автомагистрала „Тракия“ на 13 април 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4099
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РЕШЕНИЕ № 251
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Св.
св. Константин и Елена – юг“, община Варна,
област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – „Св. св. Константин
и Елена – юг“, община Варна, област Варна,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
9008 кв. м – обособена част от крайбрежната
плажна ивица – изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот идентификатор 10135.2569.145 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землището на
гр. Варна, район „Приморски“, община Варна,
област Варна, одобрени със Заповед № РД-1892 от 14 октомври 2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и изменени със Заповед
№ КД-14-03-576 от 7 март 2011 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, индивидуализиран съгласно
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1495 от 17.03.2015 г. и специализирана карта
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12 – 13
февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
9002 кв. м, определена въз основа на данните
от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 10135.2569.145.
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1.3. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане
от посетителите на морския плаж на платени
и неплатени (лични) плажни принадлежности,
за свободно пешеходно придвижване върху
територията на плажа, включително върху
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно
използване на преместваемите обекти и за
улесняване на придвижването и ползването
на плажните услуги от хората с увреждания и
е с размер 9002 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж от № 1 до № 122 в
Координатна система „БГС 2005“.
1.4. От активната плажна площ е изключена
площта, заета от обекти на инфраструктурата,
в размер 6 кв. м, представляващи шахта два
кв. м, бетонови стълби два кв. м и бетонови
стълби два кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 274 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1
до № 114 в Координатна система „БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност,
както и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера и на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
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8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.4;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.4;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяването на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен-
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тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и в качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън
определените за това места, както и добив на
пясък и разполагане на каравани и палатки
върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
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8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата платени плажни
принадлежности обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за
срока на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
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9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.4 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения, както и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните
размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
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гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 78 662 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размер на
отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не е по-малък от
12,9 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
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17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно плащане) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и на
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 55 063,4 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4126

РЕШЕНИЕ № 252
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Ахтопол – север – източна зона“, община Царево,
област Бургас
На основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8а, 8б, 8г и
8д от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 604 на Министерския съвет от
2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при
провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необнародвано) и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – „Ахтопол – север – източна зона“, част от морски плаж „Ахтопол – север“, община Царево, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
76 164 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
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собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 00878.107.592 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Ахтопол, одобрени със Заповед № РД-1855 на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
от 24 август 2006 г., и поземлен имот – изключителна държавна собственост, с идентификатор 10094.36.5 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землището на
с. Варвара, одобрени със Заповед № РД-18-53 на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
от 24 август 2006 г., индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост
№ 436 от 5 февруари 1999 г., специализирана
карта на морски плаж № 21 „Ахтопол – север“,
обхващаща поземлен имот с идентификатор
00878.107.592, и специализирана карта на морски плаж № 22 „Ахтопол – север“, обхващаща
поземлен имот с идентификатор 10094.36.5,
приети с Протокол № 6 от 5 декември 2012 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
актуализирани през 2014 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 30 477 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 191 в Координатна система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ е изключена
площта на установените сиви (неподвижни)
и бели (подвижни) пясъчни дюни в размер
42 737 кв. м.
1.4. От активната плажна площ са изк лючени следните площи: площта, заета
от обекти на инфраструктурата, в размер
337 кв. м – бетонови площадки, площта на
заливаемите площи в размер 2603 кв. м и
площта на каменист плаж в размер 10 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 888 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1
до № 151 в Координатна система „БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
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обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и за санитарнохигиенното поддържане, за осигуряване на
водното спасяване, за обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна
дейност и за заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера и на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не се променят за срока на действие на
концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
10 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
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6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, както и свързаните с
тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяването на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
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на морския плаж и дюните или да увредят
околната среда чрез допускане на движение
на моторни превозни средства, провеждане на
офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци,
извън определените за това места, както и
добив на пясък и разполагане на каравани и
палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.6;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата платени плажни
принадлежности обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за
срока на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата є акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
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8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
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10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения, както и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните
размери на неустойките и лихвите, както и
моментът на неизпълнението на отделните
задължения се определят с концесионния
договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 30 775 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размера на
отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане с включен ДДС се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 2,50 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
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12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включените в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и на
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 45 на сто.
17.3. Предложение за целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж – с
относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 21 542,5 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4127
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РЕШЕНИЕ № 253
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – „Ривиера“, община
Варна, област Варна, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
33 655 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2574.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Варна, община Варна, област Варна,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14 октомври 2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 1486
от 24 февруари 2015 г. и специализирана карта
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12 – 13
февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с площ 28 751 кв. м с точки по границите,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 235 в Координатна система „БГС 2005“.
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1.3. От активната плажна площ на морски
плаж „Ривиера“ е изключена площта, заета от
обекти на инфраструктурата, в размер 2240 кв. м,
представляващи: асфалт с площ от 245 кв. м,
бетонова алея с площ 661 кв. м, 2 шахти,
всяка с площ 1 кв. м, кей, разположен върху
площ 90 кв. м, бетонова площадка с площ
1175 к в. м и бетонова площадка с площ
67 кв. м, брегоукрепителни съоръжения с обща
площ 1997 кв. м, заливаеми площи в размер
113 кв. м и каменист плаж с площ 554 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 804 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 219 в Координатна система „БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не се променят за срока на действие на
концесионния договор, и други плажни принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
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3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 11 юли 2018 г.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
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8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представ
лява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/или
на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
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8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си
правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
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в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 257 959 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
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11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 13,5 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна
тежест 45 на сто.
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17.3. Пред ложен ие за подобря ва не на
пешеходния достъп до морския плаж и за
указателни табели с информация относно осигурения свободен достъп до морския плаж – с
относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 180 571,3 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4128

РЕШЕНИЕ № 254
ОТ 16 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – „Китен-юг“, община
Приморско, област Бургас, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
68 966 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 37023.501.403 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището на гр. Китен, община Приморско, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94 от
21 декември 2007 г. на изпълнителния дирек-
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тор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт
за изключителна държавна собственост № 471
от 2 април 1999 г. и специализирана карта и
регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с протокол № 7 от 21
декември 2012 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е в размер 49 054 кв. м, с точки, определящи
контура на чистата активна пясъчна площ, от
№ 1 до № 169 в Координатна система „БГС
2005“.
1.3. От активната плажна площ по т. 1.2 е
изключена площта, заета от пясъчни дюни,
в размер 19 724 кв. м.
1.4. От активната плажна площ по т. 1.2 е
изключена площта, заета от каменист плаж,
в размер 188 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 551 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 110 в Координатна система „БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръженията,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
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2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесионния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
10 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
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7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, флората, както и съхранението на
биологичното разнообразие в съответствие с
природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представ
лява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
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дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж и дюните, или да увредят
околната среда чрез допускане на движение
на моторни превозни средства, провеждане на
офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци
извън определените за това места, добив на
пясък и разполагане на каравани и палатки
върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.6.2
и 1.6.3;
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8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
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8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да:
9.2.1. наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услу гите по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
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11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период за всяка година от срока на
концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 119 499 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 5,5 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
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17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна
тежест 45 на сто.
17.3. Пред ложен ие за орга н иза ц и я на
спортно-развлекателни дейности на морския
плаж – с относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 83 649,3 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4129

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-1
от 13 април 2018 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
(ДВ, бр. 28 от 2018 г.)
Днес, 13.04.2018 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна,
и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка
с Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на
пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 29 от 2018 г.) и
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 27 от
2018 г.) се сключи този договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2018 г. за следното:
§ 1. В чл. 15, ал. 7 след цифрата „2“ се
поставя запетая и се добавя „4“.
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§ 2. В чл. 53, ал. 1, т. 3 наименованието
на амбулаторна процедура № 38 да се чете:
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО“.
§ 3. След чл. 138 се заличава следният текст:
„Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ
лекар, условия и ред за оказване на ПИМП“.
§ 4. В чл. 176, в таблицата, в колона 2 „Номенклатура“ се правят следните изменения:
1. На ред с код 01_39 думите „- директен
метод“ се заличават.
2. На ред с код 12 думата „Имунохематология“ се заменя с „Трансфузионна хематология“.
§ 5. В чл. 188 се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думите „чл. 179, ал. 2“ думите „и
3“ се заличават.
2. Текстът на чл. 188 става ал. 1.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Дейността по чл. 179, ал. 3 се отчита
с електронен отчет в определен от НЗОК
формат.“
§ 6. В чл. 190, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „Медицинска паразитология“ се поставя запетая и се добавя
„Клинична имунология“.
2. В т. 9 думата „Имунохематология“ се
заменя с „Трансфузионна хематология“.
§ 7. В глава осемнадесета „Комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение по
приложение № 6 към чл. 1 на наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО“ се създават раздели VІ
и VІІ:
„Раздел VІ
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности по комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически
и психични заболявания
Чл. 256а. Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща на изпълнителите на КДН договорената и извършената
дейност по КДН, оказана на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания по
обеми и цени, определени по реда на глава
седемнадесета, раздел V.
Раздел VІІ
Методики за остойностяване на дейностите
по комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на лица с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 256б. Остойностяване на дейностите от
КДН се осъществява по реда на методиките
в глава седемнадесета, раздел VІ.“
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§ 8. В чл. 265 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и диализен
център“.
2. В т. 14 думите „чл. 20“ да се четат „чл. 21“.
3. В т. 19 накрая се добавя „и диализен
център“.
§ 9. В чл. 266, т. 2 след числото „12“ се
добавя „16“ и се поставя запетая, а числото
„19“ се заличава.
§ 10. В чл. 291, ал. 3 след числото „17“ се
добавя „27“ и се поставя запетая.
§ 11. В чл. 303 думите „чл. 78, ал. 2“ да се
четат „чл. 78, т. 2“.
§ 12. В чл. 319 приложение „№ 11“ да се
чете „№ 12“.
§ 13. В чл. 325, ал. 2 думите „приложения
№ 8б и 8г“ да се четат „приложения № 8б и 8в“.
§ 14. В чл. 331, ал. 1, в таблицата, в колона 2 „Номенклатура“ наименованието на
съответните клинични пътеки да се чете,
както следва:
1. Код 004.1 „Преждевременно прекъсване
на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. вкл.“.
2. Код 004.2 „Преждевременно прекъсване
на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г.“.
3. Код 015.1 „Диагностика и интензивно
лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант“.
4. Код 015.2 „Диагностика и интензивно
лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант“.
5. Код 019.1 „Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден
пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен“.
6. Код 019.2 „Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен
кардиовертер дефибрилатор“.
7. Код 040.1 „Диагностика и лечение на
бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица над 18-годишна възраст“.
8. Код 040.2 „Диагностика и лечение на
бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица под 18-годишна възраст“.
9. Код 041.1 „Диагностика и лечение на
алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над
18 години“.
10. Код 041.2 „Диагностика и лечение на
алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под
18 години“.
11. Код 042.1 „Диагностика и лечение на
гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 години“.
12. Код 042.2 „Диагностика и лечение на
гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица под 18 години“.
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13. Код 064.1 „Диагностика и лечение на
миастения гравис и миастенни синдроми при
лица на възраст над 18 г.“.
14. Код 064.2 „Диагностика и лечение на
миастения гравис и миастенни синдроми при
лица на възраст под 18 г.“.
15. Код 078.1 „Диагностика и лечение на
декомпенсиран захарен диабет при лица над
18 години“.
16. Код 078.2 „Диагностика и лечение на
декомпенсиран захарен диабет при лица под
18 години“.
17. Код 080.1 „Лечение на заболявания на
хипофизата и надбъбрека при лица над 18
години“.
18. Код 080.2 „Лечение на заболявания на
хипофизата и надбъбрека при лица под 18
години“.
19. Код 081.1 „Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица над 18 години“.
20. Код 081.2 „Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица под 18 години“.
21. Код 087.1 „Диагностика и лечение на
остра бъбречна недостатъчност при лица над
18 години“.
22. Код 087.2 „Диагностика и лечение на
остра бъбречна недостатъчност при лица под
18 години“.
23. Код 088.1 „Диагностика и лечение на
хронична бъбречна недостатъчност при лица
над 18 години“.
24. Код 088.2 „Диагностика и лечение на
хронична бъбречна недостатъчност при лица
под 18 години“.
25. Код 089.1 „Диагностика и лечение на
системни заболявания на съединителната
тъкан при лица над 18 години“.
26. Код 089.2 „Диагностика и лечение на
системни заболявания на съединителната
тъкан при лица под 18 години“.
27. Код 090.1 „Диагностика и лечение на
възпалителни ставни заболявания при лица
над 18 години“.
28. Код 090.2 „Диагностика и лечение на
възпалителни ставни заболявания при лица
под 18 години“.
29. Код 106.1 „Диагностика и лечение на
токсоалергични реакции при лица над 18
години“.
30. Код 106.2 „Диагностика и лечение на
токсоалергични реакции при лица под 18
години“.
31. Код 113.1 „Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
с минимален болничен престой 48 часа“.
32. Код 113.2 „Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
с минимален болничен престой 4 дни“.
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33. Код 122 „Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години“.
34. Код 199 „Лечение на тумори на кожа и
лигавици – злокачествени новообразувания“.
35. Код 217 „Оперативни процедури с голям
обем и сложност на таза и долния крайник“.
36. Код 241.1 „Диагностични процедури за
стадиране и оценка на терапевтичния отговор
при пациенти със злокачествени солидни
тумори и хематологични заболявания с КТ
на минимум две зони или костномозъчно
изслед ва не с МК Б – код 41.31 (30 081- 0 0,
30087-00)“.
37. Код 241.2 „Диагностични процедури за
стадиране и оценка на терапевтичния отговор
при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT“.
38. Код 250.1 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени до 20 фракции и
продължителността на лечението e от 3 до
30 дни“.
39. Код 250.2 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30
и повече дни“.
40. Код 251.1 „Модулирано по интензитет
лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени до 20 фракции и
продължителността на лечението e от 3 до
30 дни“.
41. Код 251.2 „Модулирано по интензитет
лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30
и повече дни“.
42. Код 252.2 „Роботизирана радиохирургия
на онкологични и неонкологични заболявания“.
§ 15. В чл. 333, в таблицата, в колона 2
„Номенклатура“ наименованието на амбулаторна процедура с код 42 да се чете „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на
пациенти с възпалителни полиартропатии и
спондилопатии“.
§ 16. В чл. 340, ал. 1 след числото „257“ се
поставя запетая и се добавя „258, 259“.
§ 17. В чл. 359, ал. 2 абревиатурата „ИДП“
се заменя с „лечебното заведение – изпълнител на БМП“.
§ 18. В заглавието на раздел Х на глава
деветнадесета „Болнична помощ“ думите „високоспециализирани медицински дейности“ се
заличават, а думите „клинични процедури и
процедури“ се заменят с „амбулаторни процедури и клинични процедури“.
§ 19. В чл. 373, ал.4, т. 2 след думите „лечебното заведение“ се поставя точка, а думите
„първият екземпляр на документа се изпраща
заедно с финансовите отчетни документи в
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РЗОК, а вторият остава на съхранение в лечебното заведение“ се заличават.
§ 20. В чл. 387 първата ал. 3 се заличава.
§ 21. Навсякъде в текстовете номерата
на приложенията към НРД за медицинските
дейности за 2018 г. се заменят, както следва:
„№ 2“ с „№ 2а“, „№ 9“ с „№ 9а“, „№ 10“ с
„№ 10а“, „№ 15“ с „№ 15а“, „№ 16“ с „№ 16а“,
„№ 17“ с „№ 17а“, „№ 18“ с „№ 18а“ и „№ 19“
с „№ 19а“.
§ 22. В преходните и зак лючителните
разпоредби, в § 3, т. 2 думите „чл. 22“ да се
четат „чл. 23“.
§ 23. Приложение № 2 „Първични медицински документи“ се отменя и се създава ново
приложение № 2а със същото наименование:
„Първични медицински документи“.
§ 24. Приложение № 9 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“ се отменя и
се създава ново приложение № 9а със същото наименование: „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения
за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“.
§ 25. Приложение № 10 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на специализирана
извънболнична медицинска помощ“ се отменя и се създава ново приложение № 10а със
същото наименование: „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“.
§ 26. В приложение № 12 „Дейности на ОПЛ
по имунопрофилактика, програма „Детско
здравеопазване“, профилактични прегледи
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи
от лица с рискови фактори за развитие на
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с
рискови фактори за развитие на заболяване и
програма „Майчино здравеопазване“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Дейност на ОПЛ при провеждане на профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18-годишна възраст“, в колона 1 „Възраст“
на ред 4 думите „на 30 години (навършващи
30-годишна възраст през календарната година)“ се заменят с „от 30 до 40 години“.
„

Q96

Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9

Общ клиниЕндокричен статус с
нология
До края
насоченост
и болена жикъм сърдечсти на
вота
но-съдовата
обмяната
система

До 2
пъти
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2. В частта „Групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над
18 години“, към т. 4. Z12.3. Лица с рискови
фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза, се създава
т. 4.2 със следното съдържание:
„4.2. При назначена по време на профилактичния преглед (или по друг повод) мамография при установени отклонения съгласно
писмено тълкуване на получените резултати
от лекар специалист по образна диагностика
с данни за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза.“
3. В таблица „Профилактични дейности
при лица над 18 години с рискови фактори за
развитие на заболяване“ се правят следните
допълнения:
3.1. На ред Z13.6 в колона 3 „Дейности,
осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При
много висок риск, определен по SCOR E
системата – задължителна консултация със
специалист по кардиология“.
3.2. На ред Z13.1 в колона 3 „Дейности,
осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При много
висок риск (над 20 т. по FINDRISK) – задължително допълнително изследване на гликиран
хемоглобин. При стойности на гликиран хемоглобин, по-високи или равни на 5.5 ммол/l до
6,5 вкл. ммол/l – задължителна консултация
със специалист по ендокринология и болести
на обмяната“.
3.3. На ред Z12.4 в колона 3 „Дейности,
осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При
резултат от цитонамазка ≥ РАР ІІІВ – задължителна консултация със специалист по
акушерство и гинекология“.
3.4. На ред Z12.3 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „Задължителна
консултация със специалист по хирургия или
акушерство и гинекология – при данни от
мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза“.
§ 27. В приложение № 13 „Пакет дейности
и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Ред М45 се отменя.
2. След ред Q07 се създава ред Q96:

6 месеца

1. Кръвна
картина – поне
осем показатели
2. TSH, FT4,
Anti TPO,
LH, FSH,
естрадиол

1. 12 ме- 1. Кардиолог
сеца
2. Ехокардиография
3. Уролог или
2. 12 ме- акушер-гинесеца
колог

1. 12 месеца
2. на 5 години
3. 12 месеца

“
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§ 28. Приложение № 15 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за болнична помощ с клиники/
отделения по кожно-венерически заболявания
и центрове за кожно-венерически заболявания“ се отменя и се създава ново приложение
№ 15а със същото наименование: „Изисквания
на НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и
центрове за кожно-венерически заболявания“.
§ 29. Приложение № 16 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания и центрове
за психично здраве“ се отменя и се създава
ново приложение № 16а със същото наименование: „Изисквания на НЗОК за сключване
на договор с лечебни заведения за болнична
помощ с клиники/отделения по психични
заболявания и центрове за психично здраве“.
§ 30. Приложение № 17 „Клинични пътеки“
се отменя и се създава ново приложение № 17а
със същото наименование: „Клинични пътеки“.
§ 31. Приложение № 18 „А мбулаторни
процедури“ се отменя и се създава ново приложение № 18а със същото наименование:
„Амбулаторни процедури“.
§ 32. Приложение № 19 „Клинични процедури“ се отменя и се създава ново приложение
№ 19а със същото наименование: „Клинични
процедури“.
§ 33. В приложение № 20 в „Декларация
за наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и
оборудване“ думите „приложение № 11“ да се
четат „приложения № 17а, 18а и 19а“. Навсякъде
в декларациите думата „подпис“ да се замени
със „собственоръчен/електронен подпис“.
§ 34. В приложение № 22 в „Спецификация
за извършена първична извънболнична медицинска помощ по договор № …..“ в таблицата на
ред № І, 4 думите „Наредба № 2 от 2016 г.“ се
заменят с „Наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. влиза в
сила от 1 април 2018 г., с изключение на медицинските дейности, за които Наредба № 3
от 20 март 2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК предвижда друга дата за влизане в
сила, различна от 1.04.2018 г.
§ 36. Неразделна част от настоящия договор
за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
за 2018 г. са следните приложения, които
се обнародват в притурка към „Държавен
вестник“ и се публикуват на официалната
интернет страница на НЗОК:
приложение № 2а „Първични медицински
документи“;
приложение № 9а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведе-
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ния за оказване на първична извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 10а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 15а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове
за кожно-венерически заболявания“;
приложение №16а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве“;
приложение № 17а „Клинични пътеки“;
приложение № 18а „Амбулаторни процедури“;
приложение № 19а „Клинични процедури“.
§ 37. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. се подписа
на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра
на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 38. По един екземпляр от приложения
№ 17а, № 18а и № 19а се подписаха на хартиен
носител, а останалите три екземпляра – за
НЗОК, БЛС и министъра на здравеопазването, се подписаха на електронен носител с
електронен подпис.
§ 39. Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. се
сключва на основание чл. 53, ал. 2 от ЗЗО,
съгласува се и се обнародва от министъра на
здравеопазването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува
на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател на
на НЗОК:
УС на БЛС:
Жени Начева 
Д-р Венцислав Грозев
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Проф. д-р Огнян
Д-р Бойко Пенков
Хаджийски
Галя Димитрова
Проф. д-р Николай
Росица Велкова
Габровски
Д-р Иван Кокалов
Проф. д-р Борислав
Теодор Василев
Китов
Боян Бойчев 
Д-р Галинка Павлова
Оля Василева 
Д-р Юлиан Йорданов
Андрей Дамянов 
Д-р Стоян Борисов

Д-р Дафина Тачова

Д-р Ивелин Йоцов
Д-р Иван Маджаров
За управител на НЗОК:
Подуправител на НЗОК:
Д-р Йорданка Пенкова
Съгласувал:
Министър
на здравеопазването:
Кирил Ананиев
4115
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и правителството на Непал за сътрудничество
за младежко развитие
(Одобрен с Решение № 650 от 26 октомври
2017 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 16 февруари 2018 г.)
Правителството на Република България,
представлявано от Министерството на младежта и спорта, и правителството на Непал,
представлявано от Министерството на младежта и спорта (по-долу наричано „GON“),
поотделно наричани „Страната“ и заедно
наричани „Страните“, постигнаха следното
разбирателство:
Член 1
Цели
1. Целите на настоящия Меморандум за
разбирателство (МР) са споделяне на познание,
опит, ресурси и развиване на дългосрочно
сътрудничество между Страните в сферите
на младежкото развитие. Сътрудничеството
в рамките на този МР се провежда съобразно
действащите закони, наредби и национални
политики в двете държави.
2. Страните се стремят да предприемат
необходимите мерки за насърчаване на сътрудничество в сферата на младежкото развитие
на основата на реципрочност и взаимна полза.
Член 2
Сфери на сътрудничество
Сътрудничеството по този МР включва:
1. Програми за развитие на умения и на
лидерство и личностно развитие на младите
хора.
2. Прог ра м и за пос ещен и я на м ла д и
предприемачи, млади доброволци, младежки
делегации, длъжностни лица и експерти от
двете държави.
3. Обмен на информация и становища по
въпроси, изследвания и регламенти в област
та на младежките организации и центрове в
двете държави.
4. Размяна на покани за участие в международни младежки събития в двете държави.
5. Сът ру дни чес т во във вси чк и сфери,
свързани с младежкото движение и неговото
развитие.
6. Сътрудничество в сферата на партньорското обучение и обмена на добри практики
в сферата на младежките политики.
7. Сътрудничество за засилване на партньорството ЕС – Азия в сферата на младежта.
Като ръководен принцип всяка Страна
отговаря за координиране на изпълнението
на програми по този МР съобразно действа-
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щите закони и разпоредби в двете държави.
Въз основа на наличните ресурси Страните
си оказват необходимата помощ с цел улесняване на изпълнението на МР.
Член 3
Информация за контакт с компетентните
органи
1. Ст раните се съгласяват, че по-долу
посочените органи са националните органи
за контакт за получаване на информация и
отправяне на молба за помощ при необходимост по отношение на изпълнението на МР:
За правителството на Република България:
Министерство на младежта и спорта
Дирекция „Младежки политики“
София, България
тел.: + 35929300548
ел. поща: youth.policy@mpes.government.bg
За правителството на Непал:
Министерство на младежта и спорта
Секретар
(Отдел „Младеж и администрация“)
Катманду, Непал
тел: +977-01-4200541
факс:+977-01-4200032
ел. поща: admin@moys.gov.np
2. Всяка промяна в компетентните органи
или информацията за контакт се подава по
надлежен ред писмено по дипломатически път.
3. Номинираните лица за контакт отговарят
за следното:
a) докладване на съответните органи на
Страните за всяка препоръка, която може
да улесни изпълнението на МР, както и за
напредъка по изпълнение на МР;
б) свързване със съответните органи във
всяка от страните с цел улесняване на изпълнението на съвместни проекти и/или
програми по МР; и
в) подготвяне на подробна програма за
изпълнението на МР, включително финансовите последици и уговорки, за всеки отделен
случай, в рамките на наличните финансови
ресурси и в съответствие със съответните
закони и разпоредби в двете държави.
Член 4
Изпълнение
1. Изпълнението на програмите по този МР
са предмет на специални уговорки, които се
правят взаимно между Страните в писмен вид.
2. Срещите/програмите на младежки/правителствени официални лица между Страните
се провеждат последователно в двете държави.
Член 5
Влизане в сила и прекратяване
1. МР влиза в сила на датата на подписването му от Страните и остава в сила за период
от 3 години. МР може да бъде продължен за
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последващ период от 3 години при взаимно
съгласие от Страните, изразено писмено и
изпратено по дипломатически път.
2. Всяка от Страните може да прекрати
този МР по всяко време, като изпрати писмено
уведомление до другата Страна по дипломатически път най-малко 3 месеца предварително.
Това прекратяване няма да окаже влияние
на изпълнението на текущи програми за сътрудничество по МР до тяхното завършване.
Член 6
Разни
1. Този МР може да бъде изменен или
преработен по взаимно писмено съгласие на
Страните, изпратено по дипломатически път.
2. Всички спорове, произтичащи от тълкуването или изпълнението на МР, се уреждат
по приятелски начин чрез консултации и
преговори между страните.
Подписано на 16 февруари 2018 г. в Ню
Дел х и в два еднообразни екземпл яра на
английски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
За правителството
За правителството
на Република България
на Непал
Министерство на
Министерство на
младежта и спорта:
младежта и спорта:
Петко Дойков,
Махеш Прасад Дахал,
посланик,
секретар,
Посолство на Република
Министерство на
България в Непал
младежта и спорта
3805

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители
на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и
изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43
от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27 и 47 от
2013 г., бр. 43 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „(Регламент
(ЕС) № 1308/2013)“ се добавя „Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март
2017 г. за доп ъ л ва не на Регла мен т (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове
и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011
на Комисията (ОВ, L 138/4 от 25.05.2017 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Коми-
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сията), Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892
на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент
(EС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на секторите на
плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от
25.05.2017 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/892 на Комисията)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 след д у ми те „земеделск и те
производители“ се добавя „и извършват дейност“, а накрая се добавя „и имат завършена
финансова година“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В дружество по ал. 1 всеки член може
да притежава не повече от 40% от гласовете
и дяловете. При определяне на процента от
правото на глас и на дяловете в дружеството
се прилагат разпоредбите за свързани лица
по тази наредба и за свързани предприятия и
предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5
от Закона за малките и средните предприятия.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1, в изречение второ,
думата „продукти“ се заменя с „до 25 на сто
от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти – до 40 на сто“.
2. В т. 1 думите „до 80 на сто от“ се заличават.
§ 4. В чл. 5, ал. 1, т. 5 накрая се добавя
„и съхраняват счетоводните документи не
по-малко от 5 години“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „от
окончателното одобряване на плана за признаване“.
§ 6. В чл. 7б, ал. 3 се създава изречение
второ: „В същия срок групата производители
представя и актуализиран бизнес план с данни
за неговото изпълнение през всички години
от неговото начало.“
§ 7. В чл. 7в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „годишно“ се добавя
„но не по-късно от 30 септември“.
2. В ал. 6, в текста преди т. 1 думата „двумесечен“ се заменя с „тримесечен“, а думата
„едномесечен“ се заменя с „двумесечен“.
§ 8. В чл. 7г, ал. 3 след думата „зеленчуци“
се добавя „с изключение на помощта, за която
е подадена валидна заявка за плащане“.
§ 9. В чл. 8а думите „Регламент № 543/2011“
се заменят с „Делегиран регламент (ЕС)
2017/891 на Комисията“.
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 14 думите „копие на регистрационна
карта със справка от регистъра и“ се заличават, а думите „или писмена декларация за
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уникалния регистрационен номер на лицето
в Интегрираната система за администриране и контрол“ се заменят със „за текущата
стопанска година“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „и техните удостоверения
по чл. 14, ал. 1“ се заличават.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на
земеделието, храните и горите“ и се създава
изречение второ: „При сливане на признати
организации на производители министърът
на земеделието, храните и горите въз основа
на становището по чл. 9, ал. 6 със заповед
признава новата организация на производители на плодове и зеленчуци или прави
мотивиран отказ.“
2. В ал. 4 след думите „по ал. 3“ се добавя
„и в случаите на чл. 23а, ал. 1, т. 1“, думите
„чл. 114 от Регламент № 543/2011“ се заменят с
„чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891
на Комисията“, думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“, а думите
„а издаденото удостоверение по чл. 14, ал. 1
се обезсилва“ се заличават.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато при проверка по ал. 3 и в
случаите на чл. 31, ал. 1, т. 1 се установи, че
групата производители на плодове и зеленчуци
не отговаря на изисквания по чл. 6, се прилагат
чл. 114 и 117 от Регламент № 543/2011, като
временното преустановяване и оттеглянето
на признаването се извършват със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.
Когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно чл. 7б, ал. 5,
нейното признаване се отменя със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите. В тези случаи групата производители на
плодове и зеленчуци се заличава от базата
данни по чл. 14, ал. 3.“
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 5 думите „приложение XІV към
чл. 97, буква „б“ от Регламент № 543/2011“
се заменят с „приложение V на Делегиран
регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 13. В чл. 13 думите „чл. 7, ал. 4, т. 3“ се
заменят с „чл. 7а, ал. 6, т. 2“.
§ 14. В чл. 14 ал.1 се отменя.
§ 15. В чл. 17 думите „Регламент № 543/2011“
се заменят с „Делегиран регламент (ЕС)
2017/891 на Комисията“.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Разплащателната агенция по предложение на организацията на производители
определя референтен период в съответствие
с чл. 23, пар. 1 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/891 на Комисията.“
2. В ал. 4 думите „съгласно изискванията на чл. 50 от Регламент № 543/2011“ се
заличават, думите „вторичните продукти“
се заменят с „продукцията по чл. 22, пар. 2,
3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891
на Комисията“, а думите „Разплащателната
агенция прилага корекции на фактурираната
стойност“ се заменят с „тя не се отчита като
реализирана от организацията на производители продукция“.
3. В ал. 5 думите „набраните от членовете
средства“ се заменят със „собственото им
участие в оперативния фонд съгласно чл. 19,
ал. 1“, числото „25“ се заменя с „10“, а думите
„и левовата равностойност на 1 500 000 евро“
се заличават.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Националното финансиране по ал. 5
на подадените през съответната година оперативни програми за целия период на тяхното
прилагане се определя с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „фондове“ се добавя „с вноски от самите тях и/или
вноски от техните членове. Организациите на
производители набират средства за финансиране на оперативните фондове.“;
б) в т. 3 накрая се добавя „получени от
организацията на производителите за извършване на инвестицията и за набиране на
оперативния фонд“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Участието по ал. 1 в оперативния
фонд не се осигурява чрез средства, които
предстои да бъдат получени като субсидии
от Разплащателната агенция. Оперативният
фонд се използва само за финансиране на
оперативната програма на организацията на
производители или на асоциацията на организации на производители, като произходът
на средствата в него следва да бъде доказан
със съответните документи и отчети.“
3. В ал. 6 след думата „Съюза“ се добавя
„исканата национална помощ и“.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 59 и чл. 60 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл. 3 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на
Комисията, чл. 31 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/891 на Комисията и Националната
стратегия за устойчиви оперативни програми
на организации на производители на плодове
и зеленчуци в Република България“.
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2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат предвидени
за прилагане на отделна мярка или дейност,
включена в оперативната програма, не могат
да надвишават определените в Националната
стратегия за устойчиви оперативни програми
на организации на производители на плодове
и зеленчуци в Република България.“
3. В ал. 4 думите „Приложение ІХ на Регламент № 543/2011“ се заменят с „Приложение
II на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на
Комисията“.
4. В ал. 7 се създава изречение трето:
„Икономическата жизнеспособност се доказва
ежегодно съобразно направените инвестиции,
като се преизчислява и оперативният фонд.“
§ 19. В чл. 20а, ал. 1 думите „Приложение ХІ на Регламент № 543/2011“ се заменят
с „Приложение IV на Делегиран регламент
(ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 20. В чл. 20д се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Административните разходи и разходите за персонал, свързани с изпълнението
на оперативните фондове и оперативните
програми, могат да включват разходи по т. 2
от Приложение III на Делегиран регламент
(ЕС) 2017/891 на Комисията.“
2. В ал. 3, в текста преди т. 1 думите „незастроени и застроени“ се заличават.
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л . 3 , т. 1 д у м и т е „ Р е г л а м е н т
№ 543/2011“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията“.
2. В ал. 5 след думите „Разплащателната
агенция“ се добавя „за което се сключва
анекс към договора“, а думите „чл. 65 от
Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл. 34
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на
Комисията“.
§ 22. В чл. 22, ал. 1, в текста преди т. 1
след думата „искат“ се добавя „не повече от
веднъж годишно, в срок до 30 септември“.
§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „приложение
№ 10а“ се заменят с „приложение № 10в“;
б) в т. 2 думите „и Регламент № 543/2011“ се
заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2017/891
на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/892 на Комисията“;
в) се създава т. 5:
„5. изявление, че организацията на производител не е получила двойно финансиране за
същата продукция или за продукция от същата
земя, чрез заявяване на същата продукция или
на продукция от същата земя от членовете
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на организацията на производители по други
схеми и мерки, прилагани от Държавен фонд
„Земеделие“.“
2. В ал. 5 думите „чл. 68 от Регламент
№ 543/2011“ се заменят с „чл. 25 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“, а думите „чл. 19, ал. 3“ се заменят с „чл. 18, ал. 5“.
§ 24. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „включително проверка за съответствие с критериите
за признаване на организацията на производители; при установяване на нарушение на
тези критерии Държавен фонд „Земеделие“
уведомява Министерството на земеделието,
храните и горите за прилагане на процедура
по чл. 10, ал. 4;“.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. в случаите на чл. 10, ал. 4 – до получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на
несъответствието с критериите за признаване.“
3. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. установи изкуствено създадени условия
за получаване на финансова помощ с оглед
извличането на предимства в противоречие
с целите на схемата за подпомагане.“
§ 25. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „арендован от групата
производители“ се добавя „или от неин член“.
2. В ал. 6, т. 2 след думата „подпомагане“
се добавя „на лица, които не са членове на
групата производители или са членове по
чл. 3, ал. 2“.
§ 26. В чл. 30, ал. 2, т. 4 накрая се добавя
„на лица, които не са нейни членове или са
членове по чл. 3, ал. 2“.
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „три“ се заменя с „пет“;
б) в т. 1 накрая се добавя „включително
проверка за съответствие с критериите за
признаване на организацията на производители; при установяване на нарушение на
тези критерии Държавен фонд „Земеделие“
уведомява Министерството на земеделието,
храните и горите за прилагане на процедура
по чл. 10, ал. 5;“.
2. В ал. 3 се създава т. 5:
„5. в случаите на чл. 10, ал. 5 – до получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на
несъответствието с критериите за признаване.“
§ 28. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 8:
„8. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират
във фактическо съжителство на съпружески
начала;
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б) роднините по права линия без ограничения;
в) роднините по съребрена линия до трета
степен включително;
г) работодател и работник;
д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
е) тези, при които едното от тях притежава,
пряко или чрез контролирано от него лице, 20
или повече от 20 на сто от гласовете в общото
събрание или от капитала на другото лице.“
§ 29. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел I. Образец на заявление за
признаване на организация на производители/
група производители на плодове и зеленчуци:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 15 думите „копие на регистрационна карта със справка от регистъра и“ и
думите „или копие на документ, съдържащ
уникалния регистрационен номер на лицето
в Интегрираната система за администриране
и контрол“ се заличават.
2. В раздел II. Образец на заявление за
признаване на асоциация на организации на
производители на плодове и зеленчуци т. 2
се отменя.
§ 30. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
се отменя.
§ 31. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3
т. 2 се отменя.
§ 32. В приложение № 10а към чл. 20, ал. 4
т. 7 и 8 се отменят.
§ 33. Създава се приложение № 10в към
чл. 23, ал. 2:
„Приложение № 10в
към чл. 23, ал. 2
Документи за междинно или окончателно
плащане
А. Общи документи:
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
представляващия юридическото лице.
3. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за
плащане съгласно Закона за счетоводството.
4. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на
заявлението за плащане съгласно Закона за
счетоводството.
5. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно
Закона за счетоводството.
6. Копие на извлечение от инвентарната книга
или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването
на финансирания актив.
7. Декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС),
че ползвателят на помощта няма да упражни
правото си на данъчен кредит за активи и услуги,
финансирани по оперативната програма.
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8. Договор за услуги/работи/доставки за всеки
обект на инвестицията с детайлно описание на
техническите характеристики, цена в левове или
евро, срок, количество и начин на доставка ведно
с подробна количествено-стойностна сметка (на
хартиен и електронен носител – формат excel).
В договорите се описва ДДС.
9. Приемно-предавателен протокол между
доставчика/изпълнителя и организацията на
производители за всеки обект на инвестицията,
съдържащ детайлно описание на техническите
характеристики.
10. Копие от лиценз и/или разрешително за
упражняване на дейността в зависимост от вида
подпомагана дейност.
11. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи.
12. Платежно нареждане, прикрепено към
всяка фактура, което да доказва плащане от
страна на ползвателя на помощта.
13. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на ползвателя на помощта.
14. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружено от пълно дневно
извлечение.
15. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).
16. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба (не се изисква при инвестиции за трайни
насаждения).
17. Декларация от ползвателя на помощта за
наличие или липса на двойно финансиране за
същата инвестиция по други национални и/или
европейски програми (по образец).
18. Попълнена таблица за извършените инвестиции към заявлението за плащане.
19. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване
на активи чрез финансов лизинг).
20. Свидетелства за съдимост, издадени от
ч у ж дест ранен орган, на физи ческо т о лице,
представляващо организацията на производители – юридическо лице, и на членовете на
управителния му орган, а в случай че членове
на ОП/АОП са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган.
Свидетелствата за съдимост се представят в легализиран превод – оригинал или копие, заверено
от организацията на производители.
21. За периода, за който се иска плащане – опис
на фактури за извършени продажби на плодове
и/или зеленчуци през предходната година, който
съдържа: номер на фактура, дата на издаване,
вид продукт, стойност без ДДС и дали фактурата е платена (приложение № 6 от заявление
за междинно/годишно плащане).
22. Застрахователна полица за всички активи
на предмета на инвестиция в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум
12 месеца (приложение № 5 от заявление за
междинно/годишно плащане).
23. Копия на фактури за извършени продажби
на плодове и/или зеленчуци през предходната
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година, за които организацията е призната,
описани в приложение № 6 от заявление за
междинно/годишно плащане.
Б. Специфични документи по видове разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради
и друга недвижима собственост, използвани за
земеделското производство на ниво стопанство,
включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
а) разрешително за ползване на ст роеж,
образец 16, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричана по-нататък за краткост
„Наредба № 3 от 2003 г.“ – при кандидатстване за
окончателно плащане (в зависимост от характера
на инвестицията);
б) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при
кандидатстване за окончателно плащане;
в) приемно-предавателен протокол между
строителя и ползвателя на помощта за всички
извършени строително-монтажни работи (включващ подробна количествено-стойностна сметка);
г) акт за установяване на всички видове СМР,
подлежащи на закриване, образец 12, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.
2. За к у п у ва не/п ри доби ва не на сг ра д и и
друга недвижима собственост, използвана за
земеделското производство на ниво стопанство,
включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на организацията на производители
или на неин член, представен в предвидената от
българското законодателство форма;
б) копие от удостоверение за данъчна оценка
на сградите и/или друга недвижима собственост
към датата на закупуването им (изисква се в
случай на закупуване на сградите след датата на
подаване на годишния инвестиционен проект).
3. При закупуване и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на земеделския производствен
процес – протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17), в
случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения:
а) копие на Сертификат за качество на посадъчния материал;
б) копие на Фитосанитарен паспорт за посадъчния материал, издаден от ОДБХ или от друго
лице, отговарящо на изискванията на Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ,
бр. 19 от 2015 г.).
5. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с
тях малка инфраструктура, както и закупуване на
техническо оборудване за тяхната експлоатация:
а) разрешително за ползване на строеж, образец 16, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
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б) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
в) акт за установяване на всички видове СМР,
подлежащи на закриване, образец 12, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.;
г) протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия, образец 17, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
6. Инвестиции за напоителни съоръжения и
оборудване за рехабилитация и/или подобряване
на съществуваща мрежа в стопанството:
а) разрешително за ползване на строеж, образец 16, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
б) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
в) протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия, образец 17, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;
г) акт за установяване на всички видове СМР,
подлежащи на закриване, образец 12, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.
7. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за земеделските производствени
дейности и/или за създаване, и/или презасаждане
на трайни насаждения:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на организацията на производители
или на неин член, представен в предвидената от
българското законодателство форма;
б) актуална скица на земята, издадена не
повече от 6 месеца преди датата на подаване на
заявката за плащане;
в) копие от удостоверение за данъчна оценка
на земята към датата на закупуване (изисква се
в случай на закупуване на земята след датата на
подаване на годишния инвестиционен проект).
8. Закупуване на специализирани земеделски
и незамеделски транспортни средства – копие на
свидетелство за регистрация на МПС.
9. Документи, доказващи извършените разходи
за насърчаване и улесняване на административната дейност на организации на производители  
(заверени копия на фактури, пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането,
платежно нареждане, договори с изпълнители,
трудови договори за наетия персонал, включен
в оперативната програма, и др.).“

§ 34. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2,
в част А. Общи документи т. 4 се отменя.
§ 35. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“, „министъра
на земеделието и храните“, „Министерството
на земеделието и храните“ и „Министерство
на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и
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горите“, „министъра на земеделието, храните
и горите“, „Министерството на земеделието,
храните и горите“ и „Министерство на земеделието, храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. Параграф 16, т. 3 влиза в сила от
1 януари 2019 г.
§ 37. (1) Признатите организации и групи
на производители в срок до два месеца от
влизане в сила на тази наредба трябва да отговарят съответно на изискванията на чл. 3 от
Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда
за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни
програми, чл. 3 от Наредба № 12 от 2015 г. за
условията и реда за признаване на организации
на производители на земеделски продукти,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации и на групи
производители и чл. 12 от Наредба № 1 от
2015 г. за договорните отношения в сектора
на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни
асоциации и междубраншови организации в
сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед оттегля признаването
на организация или група на производители,
която не отговаря на изискванията по ал. 1.
§ 38. В Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации
на производители на земеделски продукти,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации и на групи
производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 след думата „разпоредбите“
се добавя „за свързани лица по тази наредба
и“, а след думите „чл. 4“ се добавя „ал. 3 и 5“.
2. В чл. 9:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се отменя;
бб) в т. 4 думите „копие на регистрационна
карта със справка от регистъра и“, както и
думите „или копие на документ, съдържащ
уникалния регистрационен номер на лицето
в Интегрираната система за администриране
и контрол“ се заличават;
б) в ал. 5 т. 1 се отменя.
3. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
4. В чл. 21, ал. 2 накрая се добавя „при
спазване на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния
земеделски продукт“.
5. Член 23 се отменя.
6. В чл. 24:
а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“;
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б) в ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите в тримесечен срок от подаването на заявлението по
чл. 22, ал. 1“.
7. В чл. 25, ал. 4 след думата „отстранени“
се добавя „както и когато групата на производители не изпълнява задълженията си по
ал. 3“, а думите „министърът на земеделието
и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
8. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Оттегляне на признаването на
групи на производители се извършва при
условията и по реда на чл. 13, ал. 1.“
9. В чл. 27 ал. 2 се отменя.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират
във фактическо съжителство на съпружески
начала;
б) роднините по права линия без ограничения;
в) роднините по съребрена линия до трета
степен включително;
г) работодател и работник;
д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него
лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
другото лице.“
11. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, в
раздел I и раздел IV, в частите „Към заявлението прилагам следните документи:“ точки 1
се отменят, а в т. 4 думите „копие на регистрационна карта със справка от регистъра
и“, както и думите „или копие на документ,
съдържащ уникалния регистрационен номер
на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол“ се заличават.
12. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“, „министъра
на земеделието и храните“ и „Министерството
на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и
горите“, „министъра на земеделието, храните
и горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 39. В Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и
условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и
междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 12:
а) в ал. 1:
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аа) в текста преди т. 1 ду мите „всяко
юридическо лице или ясно обособена част
от него“ се заменят с „кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена
отговорност“;
бб) в т. 1 числото „5“ се заменя с „6“;
вв) в т. 2 думите „има конкретна стопанска
цел“ се заменят с „е учредено по инициатива
на производителите и има конкретна стопанска цел“;
гг) създава се т. 4:
„4. всеки член притежава не повече от 40
на сто от правата на глас; при определяне
на процента от правото на глас се прилагат
разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия
партньори съгласно чл. 4 от Закона за малките
и средните предприятия.“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „и са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за
подпомагане на земеделските производители“.
2. В чл. 13 накрая се добавя „при спазване
на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния земеделски продукт“.
3. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Организациите на производители на мляко и млечни продукти могат
да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители“ от
ПРСР 2014 – 2020 г., когато са създадени за
постигане на една или повече от следните
цели:
1. адаптиране към пазарните изисквания на
продукцията и производството на членовете
на такива организации;
2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби,
централизация на продажбите и доставки за
купувачи на едро;
3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за произведените мляко и млечни
продукти и за наличностите;
4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите,
като изграждането на умения за стопанска и
търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.
(2) Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 „Учредяване
на групи и организации на производители“
от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да отговарят
на изискванията на чл. 12 и 13 и:
1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на
пазара мляко и млечни продукти на стойност
не по-малко от 50 000 лв.;
2. да са учредени за постигане на цел или
цели по ал. 1;
3. да имат вътрешни правила.
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(3) Стойността на предлаганата на пазара
продукция по ал. 2, т. 1 се изчислява като
сбор от стойността на предлаганата на пазара през предходната година от отделните
членове и/или от организацията на производители продукция от мляко и млечни
продукти. Стойността на предлаганата на
пазара продукция се доказва със счетоводни
данни съгласно Закона за счетоводството при
спазване на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния
земеделски продукт.“
4. В чл. 14, ал. 3 накрая се добавя „и води
счетоводство за дейностите, които са є делегирани, по реда на Закона за счетоводството“.
5. В чл. 15 думите „чл. 12“ се заменят с
„раздел I“, а думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
6. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ)“, а думите „по образец,
одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните“ се заменят със „съгласно
приложение № 1“;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се отменя;
бб) в т. 3 думата „заверен“ се заличава;
вв) в т. 4 думите „заверени за годината
регистрационни карти“ се заменят с „анкетни
карти с анкетни формуляри“, думата „производител“ се заменя със „стопанин“ и думата
„производители“ се заменя със „стопани“;
гг) точка 6 се изменя така:
„6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките
и средните предприятия;“
дд) точка 9 се изменя така:
„9. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник.“;
в) Създава се нова ал. 3:
„(3) Организациите на производители,
които желаят да кандидатстват по мярка 9
„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., прилагат
към заявлението по ал. 1 освен документите
по ал. 2 и следните документи:
1. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност
на предлаганото на пазара от членовете на
организацията и/или от нея мляко и млечни
продукти към датата на подаване на заявлението за признаване;
2. финансови и/или счетоводни документи,
които доказват стойността на предлаганото
на пазара от членовете на организацията и/
или от нея мляко и млечни продукти през
предходната година.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
7. В чл. 17:
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а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение
на критериите за признаване, включително
чрез проверка на място.
(2) Постоянната комисия по ал. 1 дава
становище по признаването на организацията
на производители.“;
б) в ал. 3 цифрата „4“ се заменя с „3“, думите „министърът на земеделието и храните“
се заменят с „министърът на земеделието,
храните и горите“ и се създава изречение
второ: „В заповедта се посочва дали организацията на производители отговаря на
изискванията на чл. 13а за кандидатстване по
мярка 9 „Учредяване на групи и организации
на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“
8. В чл. 18 думите „регистър, който“ се
заменят с „база данни, която“, а абревиатурата
„МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
9. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „регистъра“ се заменя с
„базата данни“;
б) в ал. 2 след думите „най-малко“ се добавя „веднъж на 3 години и не по-често от“
и се създава изречение второ: „Всяка година
се проверяват най-малко 30 % от признатите
организации на производители на мляко и
млечни продукти.“
10. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 и по чл. 22, ал. 1
организацията на производители се заличава
от базата данни по чл. 18 след влизане в сила
на заповедта на министъра на земеделието,
храните и горите.“
11. В чл. 24:
а) в ал. 2 думите „МЗХ заявление по образец, одобрен със заповед на министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „МЗХГ
заявление съгласно приложение № 3“;
б) в ал. 3:
аа) точки 1 и 2 се отменят;
бб) в т. 3 накрая се добавя „в асоциацията“;
вв) точка 4 се отменя.
12. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за
признатите организации на производители и
асоциации на организации на производители
в сектора на млякото и млечните продукти,
както и за извършени проверки и резултатите
от тях, и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности.
(2) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната
агенция копие от заповедта по чл. 22, ал. 1 в
тридневен срок от нейното издаване.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно до 31 март
Европейската комисия за всяко решение за
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признаване, за отказ за признаване или за
от тегляне на признаване на организации
на производители в сектора на млякото и
млечните продукти и на техните асоциации,
взето през предходната календарна година.“
13. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение
второ: „Те имат не по-малко от трима членове и не осъществяват пряко производство,
търговия и преработка в сектора на млякото
и млечните продукти.“
14. В чл. 28 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите, въз основа
на становище на комисията по чл. 17, ал. 1“.
15. В чл. 29, ал. 1 думите „МЗХ заявление
по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„МЗХГ заявление съгласно приложение № 4“.
16. В чл. 31 думите „регистър, който“ се
заменят с „база данни, която“, а абревиатурата
„МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
17. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. Министерството на земеделието,
храните и горите информира Европейската
комисия ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, отказ за признаване
или оттегляне на признаване на междубран
шова организация в сектора на млякото и
млечните продукти, взето през предходната
календарна година.“
18. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Изкупвач“ е физическо или юридическо
лице, търговец по смисъла на Търговския
закон, което има регистрирани стационарни обекти (млекосъбирателен п у нкт или
млекопреработвателно предприятие) и/или
специализирани транспортни средства по
реда на Закона за храните и/или Закона за
ветеринарномедицинската дейност и извършва дейност по изкупуване на сурово мляко
директно от производителите.
2. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират
във фактическо съжителство на съпружески
начала;
б) роднините по права линия без ограничения;
в) роднините по съребрена линия до трета
степен включително;
г) работодател и работник;
д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него
лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
другото лице.“
19. Създава се приложение № 1 към чл. 16,
ал. 1:
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„Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1
Образец на заявление за признаване на организация на производители в сектора на млякото
и млечните продукти
До
Министъра на земеделието,
храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ............................................................................ ,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ........................................................................ ,
длъжност ................................................................
(управител, председател или друга)
на ............................................................................ ,
(фирма на дружеството или кооперацията)
ЕИК – единен идентификационен код ............. ,
със седалище в гр. (с.) ........................................ ,
(населено място)
адрес на управление: ........................................... ,
(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност .......................................... ,
район на дейност .................................................. ,
(област/и)
адрес за кореспонденция: ....................................
................................................................................. ,
(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ............................................... ,
е-mail адрес: ...........................................................
Уважаеми господин министър,
Моля, представляваното от мен юридическо лице (дружество/събирателно дружество/
кооперация) да бъде признато за организация
на производители в сектор „Мляко и млечни
продукти“ за следните видове млека и млечни
продукти: сурово краве мляко; сурово овче мляко; сурово козе мляко; сурово биволско мляко;
четирите сурови млека; сирене от краве мляко;
сирене от овче мляко; кашкавал от краве мляко;
кашкавал от овче мляко; сирене от козе мляко;
сирене от биволско мляко; краве кисело мляко;
овче кисело мляко; козе кисело мляко; биволско
кисело мляко
(излишното се зачертава)
и други млечни продукти: ...................................
..................................................................................
Организацията е създадена за постигане на
една или повече от следните цели:
1. планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение
на качеството и количеството;
2 . концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени
от членовете им, включително чрез директно
предлагане на пазара;
3. оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите
за постигане на стандартите в областта на
околната среда и хуманното отношение към
животните и за стабилизиране на цените на
производителите.
(отбелязват се избраните цели)
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Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък с членовете на организацията;
2 . заверено копие от вътрешен правилник за
дейността на организацията;
3. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и
средните предприятия;
4. декларации от членовете на организацията,
че не членуват в друга призната организация
на производителите в сектора на млякото и
млечните продукти или че членуват в друга
организаци я на производителите с дру га
ферма, намираща се в различна административна област;
5. план за количеството мляко, което ще бъде
обект на преговорите, индикативен график и
концентрация на доставките и потенциални
изкупвачи, с които ще се водят преговори
за суровината;
6. нотариално заверено пълномощно – когато
заявлението се подава от пълномощник.
Не желая да кандидатствам по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“
по ПРСР 2014 – 2020 г.
Желая да кандидатствам по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“
по ПРСР 2014 – 2020 г. и прилагам следните
документи:
1. С правка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганите на пазара от
членовете на организацията и/или от нея
мляко и млечни продукти през предходната
година – приложение № 3.
2. Ф инансови и счетоводни документи, които
доказват стойността на предлаганите на
пазара мляко и млечни продукти от членовете на организацията и/или от нея през
годината, предхождаща кандидатстването
за признаване.
3. Бизнес план.
(излишното се зачертава)
Дата: ...................
Заявител: ........................
(подпис и печат)“

20. Създава се приложение № 2 към чл. 16,
ал. 3, т. 1:
„Приложение № 2
към чл. 16, ал. 3, т. 1

СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ
за годишната стойност на предлаганата на пазара
от членовете на организацията добита продукция
от мляко и млечни продукти
Долуподписаният(та)
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № .................................................................. ,
издадена от ............................................................
на ............................................................................ ,
ЕГН ........................................................................ ,
адрес: ..................................................................... ,
в качеството си на ................................................
(представляващ, управител)
на .............................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на
организацията продукция отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните
отношения в сектора на млякото и условията
и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови
организации в сектора на млякото и млечните
продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) и възлиза на
................................................................. лв. общо.
1. ................................................................... лв.
2. .................................................................. лв.
3. .................................................................... лв.
4. .................................................................... лв.
5. .................................................................... лв.
6. ................................................................... лв.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни
данни.
Дата: ...................
Декларатор: ……………………
(подпис)
Гр. ......................
Забележка. „Поименно“ означава, че имената на
всеки член на организацията се изписват заедно с
годишния му оборот от мляко и млечни продук
ти за предходната година на кандидатстване за
признаване.“

21. Създава се приложение № 3 към чл. 24,
ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 24, ал. 2
Образец на заявление за признаване на асоциация
на организация на производители в сектора на
млякото и млечните продукти
До
Министъра на земеделието,
храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ............................................................................ ,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ........................................................................ ,
длъжност ................................................................
(управител, председател или друга)
на ............................................................................ ,
(фирма на дружеството или сдружението)
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) ............................................................. ,
със седалище в гр. (с.) ........................................ ,
(населено място)
адрес на управление: ............................................
................................................................................. ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност ................................... ,
район на дейност .................................................. ,
(област/и)
................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ............................................... ,
е-mail адрес: ...........................................................

Уважаеми господин министър,
Съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и
условията и реда за признаване на организации
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на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и
млечните продукти, моля представляваното от
мен дружество да бъде признато за асоциация
на организации на производители за следните
видове млека и млечни продукти: .....................
................................................................................. ,
(изброяват се продуктите)
която осъществява следните функции, делегирани
от нейните членове:
..................................................................................
..................................................................................
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък на признатите организации на производителите, които членуват в асоциацията;
2. заверено копие на вътрешен правилник за
дейността на асоциацията;
3. план за количеството мляко, което ще
бъде обект на преговорите, индикативен график
и концентрация на доставките и потенциални
изкупвачи, с които ще се водят преговори за
суровина;
4. пълномощно с нотариално заверен подпис –
когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...................
Заявител: ........................
(подпис и печат)“

22. Създава се приложение № 4 към. чл. 29,
ал. 1:

„Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1
Образец на заявление за признаване на междубраншова организация в сектора на млякото
и млечните продукти
До
Министъра на земеделието,
храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ............................................................................ ,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ........................................................................ ,
длъжност ................................................................
(председател или друга)
на .............................................................................
(фирма на сдружението)
със седалище в гр. (с.) ........................................ ,
(населено място)
ЕИК – единен идентификационен код ............. ,
адрес на управление:.............................................
................................................................................. ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност ................................... ,
район на дейност .................................................. ,
(област/и)
номер и дата на издаване на удостоверение за
вписване в централния регистър към Министерството на правосъдието, когато сдружението
извършва дейност в обществена полза ..............
................................................................................. ,
адрес за кореспонденция .....................................
................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ............................................... ,
е-mail адрес: ...........................................................
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Уважаеми господин министър,
Съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията
и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови
организации в сектора на млякото и млечните
продукти моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация в сектор „Мляко и млечни продукти“
на .............................................................................
(производители, и/или търговци, и/или преработватели)
в сектор „Мляко и млечни продукти“ за следните
видове сурови млека и млечни продукти: ........
..................................................................................
(изброяват се продуктите)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. заверено копие от вътрешния правилник за
дейността на организацията с обобщена информация за дейността на членовете на организацията;
2. документ за производствен и/или пазарен
дял на мляко и млечни продукти, който формират
членовете на организацията;
3. декларации от членовете на организацията,
че не членуват в друга призната междубраншова
организация в сектора на млякото и млечните
продукти;
4. декларация от организацията, че ще представя в МЗХГ всички споразумения, решения и
съгласувани практики, в които възнамерява да
участва, и че няма да ги въвежда в действие до
определянето им от ЕК за съвместими с правото
на Европейския съюз;
5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението-декларация се подава
от пълномощник.
Дата: ...................
Заявител: .............................
ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларирам, че:
– меж дубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти,
получени от тях;
– междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието, храните и горите всички споразумения, решения
и съгласувани практики, в които възнамерява
да участва, и че няма да ги въвежда в действие
до определянето им от Европейската комисия
за съвместими с правото на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...................
Декларатор: .........................
				
(подпис и печат)
Гр. .....................“

23. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“, „министъра
на земеделието и храните“, „Министерството
на земеделието и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министърът
на земеделието, храните и горите“, „министъра
на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“
и „МЗХГ“.
Министър:
Румен Порожанов
3875
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане,
обхвата и организацията на контролните
проверки на пътя и в предприятията и за
класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
(обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2010 г., бр. 20 от 2012 г. и бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата „регистрация“ запетаята се заличава и думата „когато“
се заменя с „от категории М2, М3, N2, N3,
О3 и О4“.
2. Точка 1 се заличава.
3. Точка 2 се заличава.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възнаграждението на служителите по
ал. 1 не е пряко обвързано от резултатите от
първоначалните или от по-подробната крайпътна техническа проверка.“
§ 3. В чл. 11 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ е компетентен орган съгласно Директива 2014/47/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г.
относно крайпътната техническа проверка на
изправността на търговски превозни средства,
които се движат на територията на Съюза, и
за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ, L
127/134 от 29 април 2014 г.) да приема, обобщава
и изпраща данни и осигурява координация
със звената за контакт, определени от другите
държави членки.
(5) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ предоставя по електронен
път на Европейската комисията преди 31 март
2021 г. и преди 31 март на всяка втора година след това данните, събрани във връзка с
проверените на територията на Република
България превозни средства през предходните
две календарни години. Тези данни съдържат:
1. броя на проверените превозни средства;
2. категорията на проверените превозни
средства;
3. държавата на регистрация на всяко
проверено превозно средство;
4. в случаите на по-подробни проверки
проверените области и неизправните елементи
в съответствие с приложение № 1, т. 17.
(6) Първият доклад по ал. 5 обхваща период
от две години считано от 1 януари 2019 г.“
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Контролните проверки обхващат:

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

1. техническата изправност на превозните
средства, като общият брой на първоначалните
крайпътни технически проверки през всяка
календарна година трябва да е не по-малко
от 5 % от общия брой на регистрираните в
Република България превозни средства от
категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4;
2. изработените от водачите работни дни,
като не по малко от тридесет на сто от общия
брой работни дни се проверяват на пътя и не
по малко от петдесет на сто – в помещенията
на предприятията;
3. наличието на необходимите документи
за съответния вид превоз.“
§ 5. В чл. 14а се създават ал. 3 и 4:
„(3) Въз основа на резултатите от проверките по ал. 1 и 2 проверяващият преценява
дали моторното превозно средство и/или
ремаркето следва да бъдат подложени на поподробна крайпътна техническа проверка.
По-подробната техническа проверка обхваща
тези елементи, изброени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, които се считат за
необходими и от значение за безопасността
на движението, като се взема предвид по-специално изправността на спирачките, гумите,
колелата, шасито и вредното въздействие,
както и препоръчителните методи, приложими
за проверка на тези елементи.
(4) Когато удостоверението за техническа
изправност или протоколът от крайпътна
техническа проверка показват, че на един от
изброените в т. 17 от приложение № 1 към
чл. 14, ал. 1 елементи е извършена проверка
през предходните три месеца, този елемент
не се проверява, освен ако такава проверка
е оправдана поради очевидна неизправност.“
§ 6. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. (1) По-подробната крайпътна
техническа проверка по чл. 14а, ал. 3 се извършва от проверяващи, които отговарят на
изискванията по чл. 13 от Наредба № Н-32 от
2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) По-подробната техническа проверка се
извършва чрез подвижна станция за проверка
или предназначено за крайпътна проверка съо
ръжение или в контролно-технически пункт.
(3) Подвижните станции за проверка и
предназначените за крайпътна проверка съо
ръжения трябва да разполагат с подходящо
оборудване за извършване на по-подробна
крайпътна техническа проверка, което включва оборудването, необходимо за оценяване
на състоянието на спирачките и спирачната
ефективност, кормилната уредба, окачването и вредното въздействие на превозното
средство, съгласно изискванията на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства.
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(4) Когато подвижната станция за проверка
или предназначеното за крайпътна проверка
съоръжение не включват оборудването, необходимо за проверка на посочен в първоначалната проверка елемент, превозното средство
се насочва към контролно-технически пункт
или предназначено за крайпътна проверка
съоръжение, което може да извърши подробна
проверка на този елемент.
(5) Когато по-подробните технически проверки трябва да се извършат в контролно-технически пункт или предназначено за крайпътна
проверка съоръжение, те се извършват във
възможно най-кратки срокове в най-близкия
пункт или съоръжение.“
§ 7. Създава се чл. 14в:
„Чл. 14в. (1) За всеки подлежащ на проверка
елемент от т. 17 в приложение № 1 към чл. 14,
ал. 1 по време на крайпътната техническа
проверка се използва списъкът с възможни
неизправности и тяхната степен на сериозност,
посочени в част I от приложение № 5 към
Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) Неизправностите, открити по време на
крайпътни технически проверки, се категоризират в една от групите, посочени в част I
от приложение № 5 към Наредба № Н-32 от
2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) Превозно средство с неизправности в
повече от една от посочените в ал. 2 групи
неизправности се класифицира в групата,
съответстваща на по-сериозната неизправност. Превозно средство, което има няколко
неизправности в рамките на едни и същи
области, може да бъде класифицирано в следващата по сериозност група неизправности,
ако се счете, че комбинираното въздействие
на тези неизправности води до по-висок риск
за безопасността на движението по пътищата.
(4) Когато при осъществяване на контрол
се констатира значителна или опасна неизправност, тя трябва да се отстрани, преди
превозното средство да се използва отново по
пътищата, отворени за обществено ползване.“
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „общият брой на превозните средства, с които лицензираният
превозвач извършва обществени превози,
или общият брой на автомобилите на лицето,
извършващо превози на пътници и товари за
собствена сметка“ се заменят със „среден брой
на водачите, наети на работа през годината“.
2. В ал. 5:
а) в основния текст думата „четири“ се
заменя с „три“;
б) в т. 1 цифрата „2“ се заменя с „3“;
в) в т. 2 цифрата „2“ се заменя с „3“, а
цифрата „5“ се заменя с „8“;
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г) в т. 3 думите „5, но е по-малък или равен
на 10“ се заменят с „8“;
д) точка 4 се заличава.
§ 9. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. За пътните превозните средства,
които се експлоатират от превозвачите и от
лицата, извършващи превози за собствена
сметка, се прилага система за оценка на риска
съгласно приложение № 17.“
§ 10. В чл. 20, ал. 1 след думата „втора“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„и четвърта“ се заличават.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „на отдела“ се
заличават;
б) в т. 1 в края на текста се добавя „и са
показали трайна тенденция за поддържане на
ниска степен на риска“;
в) точка 4 се заличава.
2. В ал. 2 думите „и много висока“ се
заличават.
§ 12. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се нов § 1:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проверяващ“ е лице, оправомощено от
компетентен орган да извършва първоначални
и/или по-подробни крайпътни технически
проверки.
2. „Подви ж на станци я за проверка“ е
транспортируема система с оборудване за
проверки, необходима за извършване на поподробни крайпътни технически проверки, с
персонал от проверяващи, които са компетентни да извършват по-подробни крайпътни
технически проверки.
3. „Предназначено за крайпътна проверка
съоръжение“ е установена зона за извършване
на първоначални и/или по-подробни крайпътни технически проверки, която може да
разполага с постоянно инсталирано оборудване
за проверка.
4. „Крайпътна техническа проверка“ означава неочаквана техническа проверка на техническата изправност на търговско превозно
средство, която се извършва от компетентните
органи на държава членка или под прекия
им надзор.“
3. Досегашният § 1 става § 2, като в ал. 2
се създава т. 4:
„4. Директива 2014/47/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на
изправността на търговски превозни средства,
които се движат на територията на Съюза, и
за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ, L
127/134 от 29 април 2014 г.).“
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§ 13. Създава се приложение № 17 към
чл. 19а:
„Приложение № 17
към чл. 19а
Елементи на системата за оценка на риска
Системата за оценка на риска предоставя база
за целенасочен подбор на превозни средства,
експлоатирани от предприятия, показващи чести
нередности във връзка със спазване на изискванията за поддръжката на превозните средства
и техническата им изправност, като се отчитат
резултатите както от периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност, така и от
крайпътните технически проверки.

Системата за оценка на риска разглежда
следните параметри за определяне на степента
на риска на съответното предприятие:

– брой на неизправностите;
– сериозност на неизправностите;
– брой на крайпътните технически проверки
или периодичните и доброволните прегледи за
проверка на техническата изправност;
– коефициент за време.
1. Неизправностите се класират според сериозността им, като се използват следните нива
на сериозност:
– опасна неизправност = 40;
– значителна неизправност = 10;
– незначителна неизправност = 1.
2. Развитието на състоянието на да дено
предприятие (или превозно средство) се отразява чрез прилагане на по-ниско претегляне на
„стари“ резултати от проверки (неизправности) от
тези за „по-новите“ резултати, като се прилагат
следните коефициенти:
– година 1 = последните 12 месеца = коефициент 3;
– година 2 = месеци 13 – 24 = коефициент 2;
– година 3 = месеци 25 – 36 = коефициент 1.
Това се прилага само за изчисляването на
общата степен на риска.
3. Степента на риска се изчислява по следната формула:
а) формула за общата степен на риска:
,
където:
RR е общата степен на риска (резултат);
DYi – общият брой на неизправностите за
година 1, 2, 3;
DY1 –

в година 1
#… – броят на …;
DD – опасните неизправности;
MaD – значителните неизправности;
MiD – незначителните неизправности;
C – контролните действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволни
прегледи за проверка на техническата изправност)
в година 1, 2, 3;
б) формула за годишната степен на риска:
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където:
AR е годишният риск (резултат);
#… – броят на…;
DD – опасните неизправности;
MaD – значителните неизправности;
MiD – незначителните неизправности;
C – контролните действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволни прегледи за проверка на техническата
изправност).
Годишният риск се използва за оценка на
развитието на дадено предприятие във времето.
Класификацията на предприятията (превозните средства), базирана на общата степен на риска,
се извършва така, че да се постигне следното
разпределение сред изброените предприятия
(превозни средства):
– < 30 % – малък риск;
– 30 % – 80 % – среден риск;
– > 80 % – висок риск.“

§ 14. Наредбата влиза в сила от 20 май
2018 г. с изключение на § 9 относно чл. 19а,
който влиза в сила от 20 май 2019 г.
Министър:
Ивайло Московски
3888

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 59
от 4 април 2018 г.

за функциите и задълженията на звената,
службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен
одит в пенсионноосигурителните дружества
Чл. 1. С наредбата се уреждат функциите и
задълженията на звената, службите и лицата,
осъществяващи управление на риска, вътрешен
контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества.
Чл. 2. Звеното за управление на риска:
1. установява, измерва, наблюдава и участва
при управлението на рисковете (поотделно, в
целостта им и в техните взаимозависимости),
на които са изложени пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, включително в резултат на дейността на
външни изпълнители, на които дружеството
е възложило осъществяването на определени
дейности по допълнително пенсионно осигуряване и свързаните с тях дейности;
2. разработва правилата за управление на
рисковете, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните
от него фондове, и ги представя за приемане
от управителния орган на дружеството;
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3. извършва преглед на правилата по т. 2
поне веднъж годишно и предлага промени в
тях при необходимост;
4. подпомага управителния орган и компетентните звена на дружеството при определянето на допустимото ниво на риска при
инвестиране на средствата на фондовете за
допълнително пенсионно осигу ряване, на
собствените средства на дружеството и на
формираните в дружеството и фондовете
резерви и участва при разработването на инвестиционните политики и на други вътрешни
документи, които имат съществено отражение
върху изложеността на риск на дружеството
и фондовете, или изразява становища по тях;
5. разработва модели за количествено
измерване най-малко на лихвения риск, валутния риск, ценовия риск, кредитния риск,
ликвидния риск, концентрационния риск и
риска при хеджиращи сделки и определя
граничните стойности на наблюдаваните и
измервани видове рискове;
6. определя набора от данни за наблюдение
на рисковете по т. 1 и прилагането на моделите
по т. 5 и периодичността на предоставяне на
информацията за тях;
7. във връзка с идентифицирането, наблюдението и управлението на риска изисква при
необходимост допълнителна информация от
компетентните звена на дружеството и/или
външните изпълнители, на които е възложено осъществяването на определени дейности
по допълнително пенсионно осигуряване и
свързаните с тях дейности;
8. текущо анализира информацията за
рисковете и тяхното състояние, включително
чрез съпоставка с предвидените количествени
показатели;
9. уведомява компетентните звена на дружеството за резултатите от текущия анализ
по т. 8 и им оказва съдействие при изпълнение на действията по управление на риска в
рамките на своята компетентност;
10. незабавно уведомява компетентните
звена на дружеството и управителния орган,
когато установи прекомерна изложеност на
риск;
11. изготвя месечни отчети за риска и
неговото управление до управителния орган
и компетентните звена и комитети на дружеството;
12. дава писмени препоръки за предотвратяване или ограничаване на проявлението на
рисковете и за отстраняване на последиците
от настъпили неблагоприятни събития;
13. анализира ефективността на предприетите действия по управление на риска и наблюдава изпълнението на дадените препоръки;
14. води регистър на рисковете, който
включва най-малко следното:
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а) идентифицираните рискове, качествена
оценка за вероятността от тяхното настъпване
и за тяхното въздействие, използваните данни
за наблюдение на всеки риск, показателите,
използвани за оценка на рисковете, подлежащи
на количествено измерване, и планираните
действия за предотвратяване или ограничаване
на проявлението на рисковете;
б) дадените препоръки в хода на текущото
наблюдение и управление на риска и информация за тяхното изпълнение;
в) настъпилите неблагоприятни събития
със значителни последици, планираните и
предприетите мерки за отстраняването на
последиците от тях и предотвратяването или
ограничаването на проявлението на такива
събития в бъдеще;
15. уведомява службата за вътрешен контрол
и звеното, съответно лицето, осъществяващо
функцията по вътрешен одит, при констатиране на нарушения на приложимите правила
и процедури;
16. уведомява Комисията за финансов надзор, когато е уведомило управителния орган и
той не е предприел подходящи и своевременни
мерки за противодействие в случай на:
а) значителен риск дружеството или управляван от него фонд да не спази съществено законово изискване и това би могло да
застраши в значителна степен интересите на
осигурените лица или пенсионерите;
б) съществено нарушение на нормативната
уредба;
17. представя пред управителния орган
годишен отчет за своята дейност и рисковете,
на които са изложени дружеството и управляваните от него фондове, и участва при
изготвянето на отчета по чл. 123е, ал. 5 от
Кодекса за социално осигуряване;
18. не осъществява дейности, които не са
пряко свързани с дейността по управление
на риска.
Чл. 3. Службата за вътрешен контрол:
1. следи за осъществяване на дейността на
дружеството в съответствие с нормативната
уредба, приетите от дружеството вътрешни
актове и документи, сключените договори и
принципите на икономичност, ефикасност и
ефективност на дейността с цел предотвратяване и разкриване на нарушения;
2. разработва правилата за вътрешния
контрол и ги представя за приемане от управителния орган на дружеството;
3. извършва преглед на правилата по т. 2
поне веднъж годишно и предлага промени в
тях при необходимост;
4. дава становища и препоръки във връзка
с разработването или изменянето на вътрешните документи на дружеството и на други
документи, свързани с осъществяване на
дейността му;
5. изготвя годишен план за дейността си
въз основа на собствена оценка на риска,
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базираща се на констатациите в хода на
дейността на службата и отчетите по чл. 2,
т. 11, и го представя на управителния орган
за одобрение;
6. извършва проверки съгласно годишния
план за дейността си и извънпланови проверки
по искане на управителните и контролните
органи на дружеството или по собствена
инициатива;
7. осъществява текущ контрол относно
спазването на забраните по чл. 177, ал. 1 – 3
и по чл. 249 във връзка с чл. 177, ал. 1 – 3 от
Кодекса за социално осигуряване и относно
документиране на инвестиционните решения;
8. запознава се с всички постъпили сигнали
за нарушения в дейността на дружеството;
9. изисква необходимата информация за
извършване на проверката и осигуряването
на свободен достъп до служебните помещения от компетентните звена на дружеството
и/или от външните изпълнители, на които е
възложено осъществяването на определени
дейности по допълнително пенсионно осигуряване и свързаните с тях дейности;
10. при съмнения в хода на проверката
за извършени нарушения, установяването
на които е от компетентността на държавни
органи, различни от Комисията за финансов
надзор, незабавно уведомява управителните
и контролните органи на дружеството, а при
липса на подходящи и своевременни мерки
от тях – съответните компетентни държавни
органи;
11. анализира резултатите от проверката,
прави констатации и изводи и дава препоръки
за отстраняване на констатирани слабости и
нарушения;
12. запознава ръководителя на проверяваното звено с проекта на доклад за проверката
и разглежда дадените бележки и възражения
по него;
13. представя доклада за проверката на
управителния орган на дружеството, а когато
проверката е възложена от контролния орган
или по преценка на ръководителя на службата – и на контролния орган;
14. уведомява звеното за управление на
риска за констатирани в хода на проверката
обстоятелства, които оказват съществено
влияние върху изложеността на риск на дружеството и управляваните от него фондове;
15. проследява изпълнението на дадените
препоръки и предвидените от управителния
орган допълнителни мерки;
16. уведомява управителните и/или контролните органи на дружеството в случаите,
когато не се изпълняват дадените препоръки
или предвидените допълнителни мерки;
17. уведомява Комисията за финансов надзор, когато службата е уведомила управителния орган и той не е предприел подходящи
и своевременни мерки за противодействие в
случай на:
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а) значителен риск дружеството или управляван от него фонд да не спази съществено законово изискване и това би могло да
застраши в значителна степен интересите на
осигурените лица или пенсионерите;
б) съществено нарушение на нормативната
уредба;
18. изготвя и представя пред управителните
и контролните органи на дружеството годишен
доклад за дейността по вътрешен контрол и
участва при изготвянето на отчета по чл. 123е,
ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;
19. не осъществява дейности, които не са
пряко свързани с осъществяването на вътрешен контрол.
Чл. 4. Звеното, съответно лицето, осъществяващо функцията по вътрешен одит:
1. проверява и оценява адекватността и
ефективност та на системата за вътрешен
контрол, на системата за управление на рис
ка и на другите елементи от системата за
управление, включително по отношение на
възлагането на външни изпълнители на дейности по допълнително пенсионно осигуряване
и свързаните с тях дейности;
2. разработва правилата за вътрешния одит
и ги представя за приемане от управителния
орган на дружеството;
3. извършва преглед на правилата по т. 2
поне веднъж годишно и предлага промени в
тях при необходимост;
4. изготвя годишен план за дейността по
вътрешен одит въз основа на собствена оценка на риска, базираща се на констатациите
в хода на дейността си и отчетите по чл. 2,
т. 11, представя го на управителния орган за
одобрение и го предоставя на одитния комитет;
5. извършва извънпланови одити по искане
на управителните и контролните органи на
дружеството или по собствена инициатива;
6. изисква необходимата информация за
извършване на одита от компетентните звена
на дружеството и/или външните изпълнители, на които е възложено осъществяването
на определени дейности по допълнително
пенсионно осигуряване и свързаните с тях
дейности;
7. запознава ръководителя на одитираното
звено с проекта на доклад за одита и разглежда дадените бележки и възражения по него;
8. представя доклада за одита на управителния орган на дружеството, а когато проверката
е възложена от контролния орган или по своя
преценка – и на този орган;
9. уведомява звеното за управление на
риска за констатирани в хода на одита обстоятелства, които оказват съществено влияние
върху изложеността на риск на дружеството и
управляваните от него фондове, и службата за
вътрешен контрол за установени нарушения;
10. дава препоръки за отстраняване на
констатираните слабости и проследява из-
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пълнението на одобрените от управителния
орган препоръки и предвидените от него
допълнителни мерки;
11. уведомява Комисията за финансов надзор, когато е уведомило управителния орган и
той не е предприел подходящи и своевременни
мерки за противодействие в случай на:
а) значителен риск дружеството или управляван от него фонд да не спази съществено законово изискване и това би могло да
застраши в значителна степен интересите на
осигурените лица или пенсионерите;
б) съществено нарушение на нормативната
уредба;
12. изготвя и представя пред управителните
и контролните органи на дружеството годишен доклад за дейността по вътрешен одит и
участва при изготвянето на отчета по чл. 123е,
ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;
13. при осъществяването на дейността си
спазва Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит;
14. не осъществява дейности, които не са
пряко свързани с дейността по вътрешен одит.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ефективност“ е степента на постигане на
целите на одитирания обект при съпоставяне
на действителните и очакваните резултати от
неговата дейност.
2. „Ефикасност“ е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при
осъществяване на дейността на одитирания
обект.
3. „Икономичност“ е придобиването с
най-малки разходи на необходимите ресурси
за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за
качество на ресурсите.
4. „Адекватност“ е съответствие на системата за управление и отделните є елементи с
настоящите и възможните бъдещи потребнос
ти на пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове.
5. „Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит“ са
Международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори, Алтамонте
Спрингс, Флорида, САЩ, и техният превод
на български език, публикуван от Института
на вътрешните одитори в България.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 123е1, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 347-Н от
4.04.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател:
Карина Караиванова
3793
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Д-3
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за
културното наследство (ЗКН) и чл. 18, ал. 3 от
Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и
за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър
на недвижимите културни ценности, предложение
на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-436
от 22.08.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено
в т. 12 на протокол № 67 от заседание, състояло
се на 25.08.2017 г., назначен със Заповед № РД09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.
и Заповед № РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Декларирам обект: „Дизеловата електроцентрала в гр. Видин, комплекс „Химик“, ул. Цар
Александър II № 49, ъгъла с ул. Дунавска и ъгъла
с ул. Лом, кв. 14, П. I „за обслужване“ и XVII
„за трафопост“, идентификатор 10971.502.824 по
КККР 2008 г., с предварителна класификация на
единична архитектурно-строителна недвижима
културна ценност и с предварителна категория
„местно значение“.
1.1. Определям временни режими за опазване
на единичната архитектурно-строителна недвижима културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на единичната
архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на единичната
архитектурно-строителна недвижима културна
ценност е в границите на ПИ с идентификатор
10971.502.824 по КККР, одобрен със Заповед
№ РД-18-5 от 28.01.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК – Видин.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на единичната архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на единичната
архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
Изисква се:
– консервация и реставрация на обекта – сграда, съхранено технологично оборудване, двор,
ограда, порти;
– а да п та ц и я на обек та за под ход я ща
функция/и;
– съхраняване на място и експониране на
съществуващите елементи от технологичното
оборудване;

– осигуряване на обществен достъп;
– да се довърши проучването по отношение
на технологията, техническите елементи и съоръжения.
Допустими дейности:
– част и чно вът решно п реуст ройст во п ри
адаптация за съвременна функция.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-1
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: църква „Възнесение Христово“, кв. 45, УПИ 421-VI, с. Голям
извор, община Тетевен, област Ловеч, с класификация на архитектурно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Новото време и
с категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на имот 421-VI, кв. 45, от
действащ регулационен план на с. Голям извор,
община Тетевен, област Ловеч, одобрен със Заповед № 565 от 5.09.1985 г.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:

БРОЙ 34
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Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране
на храма, включително и всички елементи с
художествена стойност, в т.ч. и елементите от
обзавеждането;
– съхраняване на двора с всички негови елементи – килийно училище, ограден и подпорен
зид, порта, надгробни паметници, алеи и пр.
Допуска се:
– изписване на храма по съгласуван проект
по реда на ЗКН;
– засаждане на нова растителност или подмяна
на съществуващата с характерни за района видове.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-2
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: църква „Света
Параскева“, кв. 65, УПИ VII-995, с. Дерманци,
община Луковит, област Ловеч, с класификация
на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането и
с категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на УПИ VII-995, кв. 65, от
регулационен план, одобрен със Заповед № 114
от 1994 г., и дворищна регулация, одобрена със
Заповед № 1556 от 1972 г., на с. Дерманци, община
Луковит, област Ловеч.
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1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност;
– съхраняване на автентичността на двора с
всички негови елементи – надгробни паметници,
плочи, оригинални оградни зидове;
– изискват се ремонтно-възстановителни дейности и адаптиране за нуждите на църквата на
съществуващото застрояване в двора на църквата.
Допуска се:
– изписване на интериора на църквата по
съгласуван проект по реда на действащата нормативна уредба;
– изграждане на алеи, плочници около сградите, както и засаждане на нова растителност
или подмяна на съществуващата с характерни
за района видове.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-3
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям стат у т на обек т: църк ва
„Архангел Михаил“, кв. 4, УПИ XI-15, с. Огоя,
община Своге, Софийска област, с класификация на архитектурно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Възраждането
и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
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1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на УПИ XI-15, кв. 5, от
кадастрален и регулационен план на с. Огоя,
община Своге, Софийска област, одобрен със
Заповед № 237 от 25.04.1988 г. на ОНС – София.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност
след извършване на проучвания за наличие на
стенописна украса в наоса на храма;
– при извършване на КРР – оригиналният
метален кръст да се монтира обратно на покрива
на храма;
– хармонизиране на допълващото застрояване
съобразно облика на храма;
– изграждане на алеи, плочници около храма,
изграждане на ограда с порта, както и засаждане
на нова растителност – характерни за района
видове;
– извършване на довършителни дейности по
изградените през 2012 г. сграда за нуждите на
храма и външна тоалетна.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-4
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 10 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Архангел Михаил“, кв. 36, УПИ II-820, с. Ъглен,
община Луковит, област Ловеч, с класификация
на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Новото време и с
категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на УПИ II-820, кв. 36, от
действащ регулационен план на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, одобрен със Заповед
№ 1344 от 1975 г.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност
след извършване на проучвания за наличие на
стенописна украса в наоса на храма;
– след КРР камбаната да се върне на оригиналното є място в камбанарията;
– възстановяване целостта на оградните зидове
или подмяната им с нови – каменни, и възстановяване по образец на повредените и липсващите
пана от ковано желязо;
– съхраняване на автентичността на двора с
надгробните камъни;
– възстановяване на автентичния архитектурен облик на пенсионерския клуб при налична
документация или префасадиране в стилистиката
на храма.
Допуска се:
– изграждане на алеи, плочници около сградите, както и засаждане на нова растителност
или подмяна на съществуващата с характерни
за района видове.
Препоръчва се:
– премахване на външната тоалетна и изграждане на санитарен възел в сградата на пенсионерския клуб.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

3627

За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-5
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: „Родната къща
на оперната певица Гена Димитрова“, с. Беглеж,
ул. Цвятко Мачев № 5, кв. 72, п. І, пл. № 679,
община Плевен, област Плевен, с класификация
на единична историческа недвижима културна
ценност (ЕИНКЦ) от Новото време и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на историческата
недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на ЕИНКЦ е
в границите на имота.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на историческата недвижима културна ценност: не се предлага охранителна зона на ЕИНКЦ.
1.1.2. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
Изисква се:
– функцията на сградата – родна къща, да
бъде за музейни, експозиционни, културни цели;
– не се допускат пристрояване и надстрояване
на сградата – родна къща;
– благоустрояване на двора;
– при поетапни консервационни и реставрационни дейности да се съхранява автентичността на
сградата, да се прибягва до подмяна на елементи
само в краен случай при пълно изчерпване на
тяхната носимоспособност;
– инвестиционните проекти и искания за
намеси в защитени територии за опазване на
културното наследство се одобряват и строежите
се изпълняват по реда на Закона за устройство
на територията след съгласуване по реда на ЗКН.
Допустими дейности:
– преустройство и адаптация на селкостопанската пристройка за нуждите на къщата-музей;
– поставяне на информационни знаци върху
сградата само за нуждите на нейните функции
при съобразяване с архитектурно-художествените
характеристики на ЕИНКЦ и при използване
на хармонични с нея форми и материали – вид,
начин на обработка и оцветяване.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
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на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3628
ЗАПОВЕД № РД-9Р-6
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: църква „Свето
Възнесение Господне“, кв. 74, УПИ 670, с. Беглеж,
община Плевен, област Плевен, с класификация
на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Новото време и с
категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност е в границите на УПИ 670,
кв. 74, от действащ регулационен план, одобрен
със Заповед № 797 от 19.04.1964 г., и действащ
кадастрален план, утвърден със Заповед № 3004-10 от 12.03.2004 г., на с. Беглеж, област Плевен.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност
след извършване на проучвания за наличие на
стенописна украса в наоса на храма;
– съхраняване на автентичността на двора с
каменната стълба и надгробни паметници;
– оформяне на оградния зид и портата в стилистиката на църквата;
– възстановяване на автентичния архитектурен
облик на попската къща при налична документация или префасадиране в стилистиката на храма.
Допустими дейности:
– допуска се изграждане на алеи, плочници
около сградите, както и засаждане на нова растителност – характерна за района.
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2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3629
ЗАПОВЕД № РД-9Р-7
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 67
от заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09359 от 26.06.2017 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям стат у т на обек т: ц ърк ва
„Св. вмчк. Теодор Тирон“, с идентификатор
№ 07051.402.16.1, с. Буново, община Мирково,
Софийска област, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима
културна ценност от Възраждането и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност е в границите на имот с идентификатор № 07051.402.16 от кадастралната карта
на с. Буново, община Мирково, Софийска област,
одобрен със Заповед № РД-18-43 от 13.08.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност;
– съхраняване на оригиналните имотни граници и консервация и реставрация на оригиналния
ограден зид;
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– съхраняване на автентичността на двора
с всички негови елементи – порти, надгробни
камъни, каменни подпорни зидове, растителност и пр.;
– възстановяване на изчезналия обем на килийно училище – единична недвижима културна
ценност, по изготвено заснемане и проектна
документация от НИПК, съхранявана в НДА на
НИНКН: „Проект за реставрация на килийно
училище (метох), с. Буново, част „архитектурна“, фаза „работна“; изисква се адаптация на
реконструираната сграда за функция, обвързана
с основната функция в имота.
Допустими дейности:
– изписване на интериора на църквата по
съгласуван проект по реда на действащата нормативна уредба;
– изграждане на алеи, плочници около сградите, както и засаждане на нова растителност
или подмяна на съществуващата с характерни
за района видове.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3630
ЗАПОВЕД № РД-9Р-8
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 11 на протокол № 67 от
заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09359 от 26.06.2017 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект: църква „Св.
св. К ирил и Методий“, кв. 11, У ПИ III-120,
с. Малък извор, община Ябланица, област Ловеч,
с класификация на архитектурно-строителна
и художествена недвижима културна ценност
от Възраждането и с категория „национално
значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност, както следва:
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1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност е в границите на УПИ III-120,
кв. 11, от действащ кадастрален план на с. Малък
извор, община Ябланица, област Ловеч, одобрен
със Заповед № 370 от 1991 г.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност е в границите
на УПИ: IV-128, VI – за фурна.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност
след извършване на проучвания за наличие на
стенописна украса в наоса на храма;
– съхраняване на автентичните гробове и
надгробни камъни в имота на храма;
– проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, изграждане на ограда с порта, както и засаждане на нова
растителност или подмяна на съществуващата с
характерни за района видове;
– обособяване на самостоятелен подход към
имота на църквата и оформянето му в хармония
с облика є.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3631
ЗАПОВЕД № РД-9Р-9
от 24 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-436 от 22.08.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 67
от заседание, състояло се на 25.08.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09359 от 26.06.2017 г. на министъра на културата,
нареждам:
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1. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Никола“ (гробищна) – църк ва „Св. Николай
Мирликийски“, кв. 51, УПИ 628, с. Гложене,
община Тетевен, област Ловеч, с класификация
на архитекту рно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Възраждането
и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност е в границите на УПИ 628, кв. 51,
от действащ регулационен план на с. Гложене,
община Тетевен, област Ловеч, одобрен със Заповед № 1534 от 12.05.1965 г.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: не се предлага.
1.1.2. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност:
Изисква се:
– да се изготви спешна експертиза за състоянието на художествените ценности на храма – стенописи, каменна розета на западната
фасада, каменна пластика, въз основа на която
да се изготви проект за аварийни консервационни намеси;
– премахване на саморасла и пълзяща растителност от стените, вътрешността на храма и
непосредствената му среда;
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност
след извършване на проучвания за наличие на
стенописна украса в храма;
– връщане на иконостаса и прилежащите му
икони на мястото им в храма след завършване на
КРР по съгласуван по действащата нормативна
уредба проект;
– оформяне на непосредствената среда на
храма с плочници, алеи за достъп и подходяща
растителност;
– не се допускат нови погребения в непосредствена близост до храма.
Препоръчва се:
– цялостно устройване на гробищния парк.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Графичният и картният материал на обекта
по т. 1, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3632
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-1
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-670 от 22.12.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 71
от заседание, проведено на 4.01.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от
27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г.,
Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г. и Заповед
№ РД-09-1039 от 1.12.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: „Епископската бази лика и к ъсноан т и чни т е мозайк и
на Филипопол, римска провинция Тракия“ в
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
с класификация на серийна недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“, и
определям режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване.
1.1. Определям режими за опазване на серийната недвижима културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на серийната недвижима културна ценност (НКЦ):
1.1.1.1. Териториалният обхват на серийната
недвижима културна ценност включва:
1.1.1.1.1. „Епископската базилика на Филипопол“ – поземлени имоти 523.4191, 523.4192,
523.4193 и частта от имот 523.9500 на север и
на изток от тях до линията между точки 1, 2,
3 и 4 с обща площ 5918 кв. м.
Координатен регистър на точки BGS 2005:
1. 4667962.62
438273.89
2. 4667946.43
438281.02
3. 4667926.64
438287.67
4. 4667917.45
438266.58
1.1.1.1. 2 . „ М а л к а б а з и л и к а о т Ф и л и п о пол“ – имот 520.1345 с обща площ 2885 кв. м.
1.1.1.1. 3. „ К ъ с н о а н т и ч н а с г р а д а И р и н и
(„EIPHNH“) от Филипопол“ – част от северния имот 520.1622.1.7, част от имот 520.1622.1 и
част от имот 520.1351.5 с обща площ 633 кв. м.
1.1.1.2. Граници на серийната недвижима
културна ценност:
1.1.1.2.1. „Епископската базилика на Филипопол“:
– от север: върви по южните граници на имоти
520.1353, 520.1352 и 520.1044 и 520.1035 до т. 1;
– от изток: от т. 1 до т. 2 продължава по
западната граница на имот 523.6062 до т. 3;
– от юг: тръгва от т. 3 до т. 4, минава и продължава по южните граници на имоти 523.4193
и 523.4191;
– от запад: върви по западната граница на
имоти 523.4191 и 523.9500.
1.1.1.2.2. „Малка базилика от Филипопол“:
– от север: поземлен имот 520.1454;
– от изток: поземлен имот 520.1343;
– от юг: поземлен имот 520.1369;
– от запад: поземлен имот 520.1196.
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1.1.1. 2 . 3. „ К ъ с н о а н т и ч н а с г р а д а И р и н и
(„EIPHNH“) от Филипопол“:
Координатен регистър на точки BGS 2005:
1. 4668019.01
438106.66
2. 4668023.84
438127.23
3. 4668020.03
438159.81
4. 4668017.65
438151.25
5. 4668010.13
438124.10
6. 4668006.29
438110.22
7. 4668008.66
438109.55
– от север: от т. 1 до т. 2 и оттам по северната граница на имот 520.1622.1.7;
– от изток: по източната граница на имот
520.1622.1.7 до т. 3;
– от юг: от т. 3 до т. 4; от т. 4 по южната граница на имот 520.1622.1.7 до т. 5; от т. 5 до т. 6;
– от запад: от т. 6 до т. 7; от т. 7 по западната
граница на имот 520.1351.5 до т. 1.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителна
зона на серийната недвижима културна ценност:
Не се предлага охранителна зона, тъй като
обектите попадат в територията на групова
недви ж има к улт у рна ценност „Историческа
зона Филипопол – Тримонциум – Пловдив“ с
режими за опазване.
1.1.2. Предписания за опазване на серийната
недвижима културна ценност:
1.1.2.1. Изисква се:
1.1.2.1.1. „Епископската базилика на Филипопол“:
– определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране на място и благоустройство;
– проектната док у ментаци я за горецитираните дейности задължително се съгласува
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН;
– намесите по археологическата недвижима
културна ценност да не увреждат и да не застрашават археологическата субстанция;
– забранява се засаждането на нова дървестна и храстова растителност на ниво разкрити
археологически структури.
1.1.2.1.2. „Малка базилика от Филипопол“:
– да се провежда системен мониторинг на
състоянието на археологическите недвижими
културни ценности в имота;
– вси чк и бъдещ и инвест иционни инициативи и дейности да се доказват с проектна
документация, съгласувана според действащата
нормативна наредба.
1.1. 2 .1. 3. „ К ъ с н о а н т и ч н а с г р а д а И р и н и
(„EIPHNH“) от Филипопол“:
– да се провежда системен мониторинг на
състоянието на археологическите недвижими
културни ценности в имота;
– вси чк и бъдещ и инвест иционни инициативи и дейности да се доказват с проектна
документация, съгласувана според действащата
нормативна наредба.
1.1.2.2. Допустими дейности:
В границите на серийния обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на
Фи липопол, римска п ровинц и я Трак и я“ се
допуска археологическо проучване и дейности
по консервация, реставрация, експониране и
социализиране.
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За обек т: „Епископска бази лика на Филипопол“ се допуска изграждане на защитна
сграда, информационни табла, художествено
и функционално осветление, пътеки, погледни
площадки и други обекти и дейности, свързани
с консервация, реставрация, експониране, социализация, общественообслужващи дейности
и поддръжка на мозаечните подове.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и снимков материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3636
ЗАПОВЕД № РД-9Р-2
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-670 от 22.12.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 1 на протокол № 71
от заседание, проведено на 4.01.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от
27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г.,
Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г. и Заповед
№ РД-09-1039 от 1.12.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям стат у т на част от обект:
„Археологически комплекс – перистилна сграда
и улично кръстовище, ул. П. Евтимий и под
бул. Възра ж дане, обявен за археологическ и
паметник на културата с категория „национално значение“ (ДВ, бр. 6 от 1995 г.), като:
„Късноантична сграда Ирини („EIPHNH“) от
Филипопол“ в гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив, с класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“, и определям
режими за опазване – териториален обхват и
предписания за опазване.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност:
1.1.1. Териториален обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност
(АНКЦ):
1.1.1.1. Териториалният обхват на единичната АНКЦ включва част от северния имот
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520.1622.1.7, част от имот 520.1622.1 и част от
имот 520.1351.5 с обща площ 633 кв. м.
1.1.1.2. Граници на единичната АНКЦ:
Координатен регистър на точки BGS 2005:
1. 4668019.01
438106.66
2. 4668023.84
438127.23
3. 4668020.03
438159.81
4. 4668017.65
438151.25
5. 4668010.13
438124.10
6. 4668006.29
438110.22
7. 4668008.66
438109.55
– от север: от т. 1 до т. 2 и оттам по северната граница на имот 520.1622.1.7;
– от изток: по източната граница на имот
520.1622.1.7 до т. 3;
– от юг: от т. 3 до т. 4; от т. 4 по южната граница на имот 520.1622.1.7 до т. 5; от т. 5 до т. 6;
– от запад: от т. 6 до т. 7; от т. 7 по западната
граница на имот 520.1351.5 до т. 1.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната зона на единичната АНКЦ: Не се предлага
охранителна зона, тъй като обектът попада в
територията на групова недвижима културна
ценност „Историческа зона Филипопол – Тримонциум – Пловдив“ с режими за опазване.
1.1.2. Предписания за опазване на единичната АНКЦ:
1.1.2.1. Изисква се:
– да се провежда системен мониторинг на
състоянието на археологическите недвижими
културни ценности в имота;
– вси чк и бъдещ и инвест иционни инициативи и дейности да се доказват с проектна
документация, съгласувана според действащата
нормативна наредба.
1.1.2.2. Допуска се:
– определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и снимков материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3637
ЗАПОВЕД № РД-9Р-3
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 69, а л. 1 от Закона за
културното наследство (ЗКН), предложение на
директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-670
от 22.12.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено
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в т. 1 на протокол № 71 от заседание, проведено
на 4.01.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед
№ РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09896 от 9.11.2017 г. и Заповед № РД-09-1039 от
1.12.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Промен я м на и менова н ие т о на обек т:
„Малка базилика, ул. Независимост, бл. 23,
кв. 495“, обявен за археологически паметник на
културата с категория „национално значение“
(ДВ, бр. 6 от 1995 г.), на: „Малка базилика от
Филипопол“ в гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив, с класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“, и определям
режими за опазване – териториален обхват и
предписания за опазване.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност
(АНКЦ):
1.1.1.1. Териториалният обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност
включва имот 520.1345 с обща площ 2885 кв. м.
1.1.1.2. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
– от север: поземлен имот 520.1454;
– от изток: поземлен имот 520.1343;
– от юг: поземлен имот 520.1369;
– от запад: поземлен имот 520.1196.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на единичната археологическа недвижима
културна ценност: не се предлага охранителна
зона, тъй като обектът попада в територията на
групова недвижима културна ценност „Историческа зона Филипопол – Тримонциум – Пловдив“
с режими за опазване.
1.1.2. Предписания за опазване на единичната
археологическа недвижима културна ценност:
1.1.2.1. Изисква се:
– да се провежда системен мониторинг на
състоянието на археологическите недвижими
културни ценности в имота;
– вси чк и бъдещ и инвест иц ионни иниц иативи и дейности да се доказват с проектна
документация, съгласувана според действащата
нормативна наредба.
1.1.2.2. Допуска се:
– определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и снимков материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3638
ЗАПОВЕД № РД-9Р-4
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 69, а л. 1 от Закона за
културното наследство (ЗКН), предложение на
директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-670
от 22.12.2017 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН,
отразено в т. 1 на протокол № 71 от заседание,
проведено на 4.01.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със
Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от
27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г.,
Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г. и Заповед
№ РД-09-1039 от 1.12.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Променям наименованието на обект: „Голямата базилика, източно от форума“, обявен
за археологически паметник на културата с
категория „национално значение“ (ДВ, бр. 6
о т 1995 г.), на: „Епископската бази лика на
Филипопол“ в гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив, с класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“, и определям
режими за опазване – териториален обхват и
предписания за опазване.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност
(АНКЦ):
1.1.1.1. Териториалният обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност
включва поземлени имоти 523.4191, 523.4192,
523.4193 и частта от имот 523.9500 на север и
на изток от тях до линията между точки 1, 2,
3 и 4 с обща площ 5918 кв. м.
Координатен регистър на точки BGS 2005:
1. 4667962.62
438273.89
2. 4667946.43
438281.02
3. 4667926.64
438287.67
4. 4667917.45
438266.58
1.1.1.2. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
– от север: върви по южните граници на имоти
520.1353, 520.1352 и 520.1044 и 520.1035 до т. 1;
– от изток: от т. 1 до т. 2 продължава по
западната граница на имот 523.6062 до т. 3;
– от юг: тръгва от т. 3 до т. 4, минава и продължава по южните граници на имоти 523.4193
и 523.4191;
– от запад: върви по западната граница на
имоти 523.4191 и 523.9500.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на единичната археологическа недвижима
културна ценност: Не се предлага охранителна
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зона, тъй като обектът попада в територията на
групова недвижима културна ценност „Историческа зона Филипопол – Тримонциум – Пловдив“
с режими за опазване.
1.1.2. Предписания за опазване на единичната
археологическа недвижима културна ценност:
1.1.2.1. Изисква се:
– определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране на място и благоустройство;
– проек тната док у ментаци я за горецитираните дейности задължително се съгласува
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН;
– намесите по археологическата недвижима
културна ценност да не увреждат и да не застрашават археологическата субстанция;
– забранява се засаждането на нова дървестна и храстова растителност на ниво разкрити
археологически структури.
1.1.2.2. Допуска се: изграждане на защитна
сграда, информационни табла, художествено
и функционално осветление, пътеки, погледни
площадки и други обекти и дейности, свързани
с консервация, реставрация, експониране, социализация, обществено-обслужващи.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и снимков материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3639
ЗАПОВЕД № РД-9Р-5
от 19 януари 2018 г.
На основание ч л. 69, а л. 1 от Закона за
културното наследство (ЗКН), предложение на
директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-670
от 22.12.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено
в т. 4 на протокол № 71 от заседание, проведено
на 4.01.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед
№ РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09896 от 9.11.2017 г. и Заповед № РД-09-1039 от
1.12.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
I. Променям наименованието, видовата характеристика и категорията на обект: „Военно
гробище, 1,5 км североизточно“, с. Шуменци,
община Тутракан, област Силистра – единична
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историческа и архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно
значение“, ДВ, бр. 52 от 1977 г.; декларационно
писмо № 233 от 25.01.1983 г. на НИПК, в „Мемориал „Военно гробище – 1916 г.“, с. Шуменци,
община Тутракан, област Силистра, с класификация на единична историческа недвижима
културна ценност и с категория „национално
значение“ и определям режими за опазване,
както следва:
A. Териториален обхват:
1. Териториални ят обхват на единичната
ис т ори че ск а нед ви ж и ма к у л т у рна цен но с т
включва част от поземлен имот с идентификатор 83524.50.12, съдържаща военното гробище,
оградено със землен вал и ограда.
2. Граници на единичната историческа недвижима културна ценност:
– по външни я конт у р на ог радата около
военното гробище – граничната линия тръгва
от гранична точка 1 от северозападния външен
ъгъл на оградата на военното гробище и продължава през гранични точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и
8 до гранична точка 1.
Регистър на кординати на граничните точки,
Координатна система 1970 г.
№

Х

У

1.

4769974.58

9535123.92

2.

4769975.09

9535167.21

3.

4769957.05

9535166.46

4.

4769942.68

9535166.34

5.

4769923.40

9535165.67

6.

4769922.79

9535122.33

7.

4769948.33

9535123.09

8.
4769950.29
9535123.13
3. Териториалният обхват на охранителната
зона на единичната историческа недвижима
културна ценност включва част от ПИ с идентификатор 83524.50.12, съдържаща територията
извън военното гробище, както и ПИ с идентификатори 83524.50.79, 83524.50.77 и 83524.50.78 – път.
4. Граници на охранителната зона на единичната историческа недвижима културна ценност:
– от север: по северната граница на ПИ с идентификатор 83524.50.12, по северозападната граница на ПИ с идентификатор 83524.50.78 – път;
– от изток: по източните граници на ПИ с
идентификатори № 83524.50.78 – път, 83524.50.79,
83524.50.78 – път, 83524.50.12, 83524.50.77;
– от юг: по южната граница на ПИ с идентификатор 83524.50.77;
– от запад: по западните граници на имоти
83524.50.12 и 83524.50.77.
Б. Предписания за опазване:
1. Предписания за опазване на единичната
историческа недвижима културна ценност:
1.1. Изисква се:
1.1.1. Консервация, реставрация и експониране на индивидуалните гробни места, братските
могили, обелиска, издигнат през 1922 г., и стелите с имена на български и чуждестранни воини,
загинали в боевете от Тутраканската епопея.
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1.1.2. Постоянен мониторинг на състоянието
на недвижимата културна ценност и системно
извършване на дейностите по поддръжка, включително за озеленяването на братските могили
и цветните видове в гробните места.
1.1.3. Съхраняване на съществуващата дървесна растителност въз основа на геодезическо
заснемане и експертна оценка за състоянието є.
1.1.4. Запазване на земния вал и оградата.
1.1.5. Ако в резултат на проучване с недеструктивни методи в рамките на Тутраканската
крепост се установява наличие на тленни останки, които не са обозначени, се изисква след
пълно проучване и документиране полагането
им в границите на военното гробище.
1.2. Допуска се:
1.2.1. извършването на трау рни (само по
т. 1.1.5), религиозни, военни и възпоменателни
ритуали;
1.2.2. полагане на тленни останки на български и чуждестранни воини, загинали в боевете
от Тутраканската епопея;
1.2.3. корекция на надписите с имената на
загиналите при допуснати грешки, доказани
чрез архивна документация;
1.2.4. поставяне пред вътрешната стена на
оградния зид на нови стели с имена на български и чуждестранни воини, загинали в боевете
от Тутраканската епопея;
1.2.5. допълване и/или подмяна на озеленяването с видове от характерния за района
видов състав;
1.2.6. ремонти и/или подмяна на настилките
с плочи от естествен неполиран камък, ремонти
и/или подмяна на пейките.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
1.3. Не се допуска:
– разполагане на нови монументи, монумен т а л но -декорат и вн и е лемен т и, р ек ла м и,
преместваеми обекти и други в границите на
недвижимата културна ценност.
2. Предписания за опазване на охранителната
зона на единичната историческа недвижима
културна ценност:
2.1. Изисква се:
2.1.1. съх ран яване на парковата и мемориа лната фу нк ци я в ПИ с и дентификатори
№ 83524.50.12 и 83524.50.79;
2.1.2. да се извърши проучване с недеструктивни методи за установяването на наличие
на части от форт № 6 на територията на охранителната зона; при установяване на такива
се изисква пълно проучване и документиране,
консервация, реставрация и експониране;
2.1.3. да се запази съществуващият дървесен
масив в ПИ с идентификатори № 83524.50.12 и
83524.50.77.
2.2. Допуска се:
2.2.1. ново строителство само за целите на
експонирането и социализирането на недвижимата културна ценност;
2.2.2. оформяне на посетителски център и
обособяването на паркинг в западния край на
имот 83524.50.12 с изискване за запазване парковата среда и акцента на военното гробище в
контекста на пейзажна композиция;
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2.2.3. благоустрояване на територията: допълване на съществу ващата а лейна мрежа,
поставяне на нови мемориални знаци с изискването да бъдат и пространствено-композиционно
съобразени с характеристиките на ценността;
2.2.4. поставяне на информационни табели;
2.2.5. разполагане на технически съоръжения
само за целите на експонирането и социализирането на НКЦ;
2.2.6. адаптиране на къщата на пазача за
нова функция, свързана с мемориалните характеристики на ценността, или премахването є;
2.2.7. за дървесния масив се допускат извършване на санитарна и ландшафтно-формировъчна
резитба, допълване и етажиране на масива с
видове от характерния за района дендрологичен състав.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
III. Пълният текстови и снимков материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
3640
ЗАПОВЕД № РД-9Р-6
от 19 януари 2018 г.
На основание чл. 67, ал. 4, т. 1 от ЗКН и чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда
за идентифициране, деклариране, предоставяне
на статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и
подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни
ценности, предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 33-00-671 от 22.12.2017 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 71
от заседание, проведено на 4.01.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД09-896 от 9.11.2017 г. и Заповед № РД-09-1039 от
1.12.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Одобрявам искане на Община Пловдив за
включване в Индикативната листа за културно
и природно наследство на Република България
на сериен обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска
провинция Тракия“.
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2. Попълненият формуляр за подаване на
предложението за обекта по т. 1 да се изпрати
до Центъра за световно наследство чрез Националната комисия на Република България
за ЮНЕСКО за п роверка на п ъ лнотата на
документацията и вписване в Индикативната
листа за културно и природно наследство на
Република България.
Министър:
Б. Банов
3641

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-17-6
от 19 февруари 2018 г.
В Министерството на туризма е постъпило
заявление с вх. № Т-89-00-1 от 12.01.2018 г., допълнено с писмо № Т-89-00-1 от 31.01.2018 г. от
Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград,
Георги Икономов – кмет на община Банско, Красимира Мавродиева – заместник-кмет на община
Белица, Валери Сарандев – заместник-кмет на
община Гоце Делчев, Минка Капитанова – кмет
на община Гърмен, Методи Чимев – кмет на
община Дупница, Радостин Радев – кмет на
община Костенец, Николай Георгиев – кмет
на община Кресна, Димитър Бръчков – кмет
на община Петрич, Красимир Герчев – кмет на
община Разлог, Кирил Котев – кмет на община
Сандански, Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, Людмил Терзиев – кмет на община
Хаджидимово, Нуредин Кафелов – кмет на община Якоруда, Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча, Малин Бистрин – председател на УС
на туристическо сдружение „Съюз на туристическия бизнес – Банско“, и Любен Татарски –
председател на УС на туристическо сдружение
„Долината на Места“, относно учредяване на
Организация за управление на туристически
район с наименование Организация за управление на Рило-Пирински туристически район. С
писмо № Т-89-00-1 от 31.01.2018 г. са представени
допълнителни документи, изискани на основание
чл. 24, ал. 4 и 6 от Закона за туризма.
След преглед на документите, приложени
към заявлението, и постъпилите допълнителни
документи, изискани на основание чл. 24, ал. 4 и
6 от Закона за туризма, от фактическа и правна
страна се установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма организация за управление на туристически район се
учредява от туристически сдружения, вписани в
Националния туристически регистър (НТР), чието седалище е на територията на туристическия
район и поне четири общини от територията на
туристическия район. Видно от информацията
в заявлението, Учредителният комитет на Организацията за управление на Рило-Пирински
туристически район ще се състои от следните туристически сдружения: „Съюз на туристическия
бизнес – Банско“, притежаващо удостоверение
за вписване в НТР № 120 от 26.03.2014 г., и „Долината на Места“, притежаващо удостоверение
за вписване в НТР № 132 от 24.06.2014 г., както
и от следните общини: община Благоевград,
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община Банско, община Белица, община Гоце
Делчев, община Гърмен, община Дупница, община Костенец, община Кресна, община Петрич,
община Разлог, община Сандански, община
Сапарева баня, община Хаджидимово, община
Якоруда, община Сатовча, с което са изпълнени
изискванията на чл. 22 от Закона за туризма.
В съответствие с изискванията на чл. 18,
ал. 1 и чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма в
за явлениет о за о т к риване на п роцед у ра за
учредяване на организация за управление на
туристически район подробно са посочени дейностите и целите на Организацията за управление на Рило-Пирински туристически район,
както и туристическият район, за управлението
на който се създава организацията, а именно
Рило-Пирински туристически район.
Заявлението е подписано от всички членове на учредителния комитет и са приложени
необходимите документи, удостоверяващи, че
членовете отговарят на изискванията на чл. 24,
ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за туризма.
Представен е поименен списък на учредителите
от всяка група по чл. 22 от Закона за туризма.
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3
от Закона за туризма са представени решения на
общинските съвети за участие и членство на съответните общини в Организацията за управление
на Рило-Пирински туристически район, видно от
протокол № 15 от 28.12.2017 г. на Общинския съвет – Благоевград, протокол № 29 от 31.10.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Банско, протокол № 28
от 27.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
протокол № 27 от 25.10.2017 г. на Общинския
съвет – г р. Гоце Дел чев, п ро т окол № 29 о т
19.10.2017 г. на Общинския съвет – с. Гърмен,
протокол № 10 от 28.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, протокол № 21 от 12.10.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Костенец, протокол
№ 29 о т 3.11.2017 г. на Общ и нск и я с ъвет –
гр. Кресна, протокол № 27 от 28.11.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Петрич, протокол № 10
от 26.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, Решение № 278 от 28.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Сандански, протокол № 28 от
31.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Сапарева
баня, протокол № 32 от 29.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, протокол № 09 от
30.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда,
протокол № 21 от 27.09.2017 г. на Общинския
съвет – с. Сатовча, както и протоколи с решения за участие в процедура по учредяване на
Организация за управление на Рило-Пирински
туристически район и членство в същата от
управителния съвет на съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване на
Организация за управление на Рило-Пирински
туристически район.
Министър:
Н. Ангелкова
3806
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-642
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Венец, община Карнобат, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3432
ЗАПОВЕД № РД-18-643
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Деветак, община Карнобат, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3433
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ЗАПОВЕД № РД-18-646
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Добриново, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3436
ЗАПОВЕД № РД-18-647
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Драганци, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3437

ЗАПОВЕД № РД-18-644
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Деветинци, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3434

ЗАПОВЕД № РД-18-648
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Драгово, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3438

ЗАПОВЕД № РД-18-645
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Детелина, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3435

ЗАПОВЕД № РД-18-649
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Екзарх Антимово, община
Карнобат, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3439
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ЗАПОВЕД № РД-18-650
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Железник, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3440

ЗАПОВЕД № РД-18-654
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Невестино, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3444

ЗАПОВЕД № РД-18-651
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Искра, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3441

ЗАПОВЕД № РД-18-655
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Огнен, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3445

ЗАПОВЕД № РД-18-652
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Козаре, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3442

ЗАПОВЕД № РД-18-656
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сигмен, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3446

ЗАПОВЕД № РД-18-653
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Крушово, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3443

ЗАПОВЕД № РД-18-657
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Смолник, община Карнобат,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3447
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ЗАПОВЕД № РД-18-658
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Българска поляна, община
Тополовград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3448

ЗАПОВЕД № РД-18-662
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Орешник, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3452

ЗАПОВЕД № РД-18-659
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Владимирово, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3449

ЗАПОВЕД № РД-18-663
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Орлов дол, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3453

ЗАПОВЕД № РД-18-660
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Доброселец, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3450

ЗАПОВЕД № РД-18-664
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Планиново, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3454

ЗАПОВЕД № РД-18-661
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Княжево, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3451

ЗАПОВЕД № РД-18-665
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Присадец, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3455
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ЗАПОВЕД № РД-18-666
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Радовец, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3456

ЗАПОВЕД № РД-18-670
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на гр. Тополовград, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3460

ЗАПОВЕД № РД-18-667
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Сакарци, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3457

ЗАПОВЕД № РД-18-671
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Филипово, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3461

ЗАПОВЕД № РД-18-668
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Светлина, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3458

ЗАПОВЕД № РД-18-672
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Чукарово, община Тополовград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3462

ЗАПОВЕД № РД-18-669
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Срем, община Тополовград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3459

ЗАПОВЕД № РД-18-673
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Левци, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3463
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ЗАПОВЕД № РД-18-674
от 9 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стояново, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3464
ЗАПОВЕД № РД-18-675
от 12 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Градина, община Долни Дъбник,
област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3465
ЗАПОВЕД № РД-18-676
от 12 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Крушовица, община Долни
Дъбник, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3466
ЗАПОВЕД № РД-18-677
от 12 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Садовец, община Долни Дъбник,
област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3467
ЗАПОВЕД № РД-18-678
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стубел, община Монтана, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3468
ЗАПОВЕД № РД-18-679
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Буковец, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3469
ЗАПОВЕД № РД-18-680
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Въртоп, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3470
ЗАПОВЕД № РД-18-681
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гомотарци, община Видин, област Видин.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3471
ЗАПОВЕД № РД-18-682
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Градец, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3472
ЗАПОВЕД № РД-18-683
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3473
ЗАПОВЕД № РД-18-684
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Капитановци, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3474
ЗАПОВЕД № РД-18-685
от 13 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3475
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 28
от 25 януари 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-3426/26.10.2016 г. от Методи
Карчин, собственик на поземлен имот с идентификатор 04234.6985.869 по КККР на с. Бистрица, с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация и план за регулация и застрояване
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
04234.6985.869 по КККР на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
Към за явлението са приложени задание,
отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ,
скица от СГКК № 15-516434/21.10.2016 г., мотивирано предложение, нотариален акт № 38, том I,
рег. № 1207, дело № 26 от 11.10.2016 г. и цветна
комбинирана скица по чл. 16 от ЗКИР.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ.
Началник-отдел „Общ устройствен план“ е
удостоверил, че имотът попада в устройствена
зона: „Вилна зона“ (Жв) – т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-761 от 29.12.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването
на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в
териториален обхват на 04234.6985.869 по КККР
на с. Бистрица и прилежащата улица.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3426-[1]/4.01.2017 г.
заповедта е изпратена до заявителя и до кмета
на район „Панчарево“ за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3426-[2]/
27.01.2017 г. от Методи Карчин е внесен проект
за одобряване на ПУП – изменение на план за
улична регулация и план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор
04234.6985.869 по КККР на с. Бистрица, с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
Представени са съгласувания с експлоатац ион н и т е д ру жес т ва – „Ч Е З Ра зп р еделен ие
България“ – АД, от 8.02.2017 г., изходни данни от „Софийска вода“ – А Д, с изх. № Т У353/27.01.2014 г., декларация по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ СЕК17-ГР94-49/6.02.2017 г., писмо с изх. № 11902372/30.01.2017 г. от директора на РИОСВ – София, и удостоверение № РД-02-20-5/15.12.2016 г.,
издадено от АГКК за приемане на проект за
изменение на КККР и съгласуване на проекта
за ПУП от СГКК.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3426-[5]/2.05.2017 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като съгласно писмо изх. № РПН16-ВК08-677/3/23.06.2017 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ в
законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
не са постъпили възражения. По проекта е изразено положително становище от кмета на район
„Панчарево“.
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 от ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-59/25.07.2017 г., т. 2, допълнена със
служебно предложение да се отрази действащата
кадастрална карта за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.869 (стар), като след неговото
изпълнение проектът да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Допълнително е представен проект, изготвен
в съответствие с направеното служебно предложение.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ, а именно Методи Карчин, собственик на
поземлен имот с идентификатор 04234.6985.869 по
КККР на с. Бистрица – предмет на плана, което
се установява от представените в производството
документ за собственост и скица от СГКК.
Кадастралната карта на с. Бистрица е одобрена
със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г., издадена
от 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 от ЗУТ.
Имотът се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива на
същия по кадастралната карта в съответствие с
чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
С исканото изменение се създават нови УПИ
X-869 – „За жилищно строителство“, и УПИ
XI-869 – „За жилищно строителство“, кв. 90б,
м. С. Бистрица – основание по чл. 17, ал. 2, т. 1
от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за изменение
на плана за регулация се предвижда изменение
на план за улична регулация между о.т. 614 и
о.т. 615 и откриване на нова задънена улица от
о.т. 614а до о.т. 614б в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от урегулирането на имота – предмет
на плана, и необходимостта от осигуряване на
достъп до новите УПИ, поради което основание
за изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ за ширина, като лицето
на УПИ отговаря на размерите, предвидени в
чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС е Столичният
общински съвет.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена
улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собственика им да ги използва съгласно ин-
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вестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
устройствена зона „Вилна зона“ (Жв). Предвиденото застрояване на жилищни сгради е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
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.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 34 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ във вилни зони.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представените
геодезическо заснемане и декларация, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК17ГР94-49/6.02.2017 г. за липса на дървесна растителност.
П р е д с т а в е н о е п и с м о с и з х . № 11 9 0 2372/30.01.2017 г. от директора на РИОСВ – София,
съгласно което при реализация на ПУП – ИПУР
и ПРЗ няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони и че не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от Наредбата за ОС.
Проек т ът за ПР е съгласу ван от СГК К ,
като е представено удостоверение № РД-0220-5/15.12.2016 г., с което е спазен чл. 65, ал. 5
във връзка с ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от
15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с администрации и със специализираните контролни
органи. Проектът на подробен устройствен план
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 34 от ЗУТ,
чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-59/25.07.2017 г., т. 2 от допълнителните точки,
Столичният общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на улица
между о.т. 614 и о.т. 615 и откриване на нова задънена улица от о.т. 614а до о.т. 614б по зелените
и кафявите зачертавания и зелени и червени линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на нови УПИ
X-869 – „За жилищно строителство“, и УПИ XI869 – „За жилищно строителство“, кв. 90б, м. С.
Бистрица, по червените и сините линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на нови УПИ X-869 – „За
жилищно строителство“, и УПИ XI-869 – „За
жилищно строителство“, кв. 90б, м. С. Бистрица,
съгласно приложения проект без допускане на
намалени отстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
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 съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3874

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 555
от 2 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 10.05.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.512.83.3.2, София, ж.к.
Фондови жилища, ул. Пражка пролет, до бл. 205,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 65 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
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за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.05.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3897
РЕШЕНИЕ № 576
от 11 април 2018 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 от
ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
Отменя свое Решение № 552 от 26.03.2018 г.
(ДВ, бр. 29 от 2018 г.) за насрочване на публичен
търг с явно наддаване за продажбата на следния
обект: поземлен имот с идент. 68134.1386.391 и
сграда с идент. 68134.1386.391.1 (представляващ
УПИ IX-391, кв. 15), София, ул. Старозагорско
въстание № 42, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4086

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 426
от 15 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Битово-фекална канализация с помпена станция с. Разделна – кв. Стара гара, община Белослав – тласкател
към помпена станция“, част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изграждане на канализационна мрежа в землището на
с. Разделна, община Белослав, кв. Стара гара.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи
от предходните точки.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.

4083

Председател:
Ж. Димитров
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 38-10
от 27 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2,
чл. 136, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с
идентификатор 47202.501.1217 по КК на с. Маринка,
с който при условията на чл. 16 от ЗУТ за бивш
ПИ с пл. № 220 (по плана на с. Маринка, одобрен
със Заповед № 221 от 24.02.1973 г. на председателя
на ОНС – Бургас) се урегулира нов УПИ VII-1217,
в кв. 40, по плана на с. Маринка, отреден „За
смесено предназначение“, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва:
Пл. застр. – до 40 %, Кинт. – до 1,5, Н к.к. – до
10 м (3 ет.), Позел. – мин 30 %, с приложена
редукция от 18 % (единен за цялото населено
място), с регулационни линии на УПИ VII-1217,
съвпадащи с границите на ПИ с идентификатор
47202.501.1217 по КК на с. Маринка, съгласно
приложения проект и баланс на територията,
които са неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
3974

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-95
от 27 март 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-95 – „За курортно
и жилищно строителство“, УПИ ІІ-95, 96 – „За
курортно и жилищно строителство“, и УПИ ІІІ97 – „За курортно и жилищно строителство“, в
кв. 1 по плана на КК „Слънчев ден“, Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Варна пред Административния съд – Варна.
Областен управител:
Ст. Пасев
3863

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 999
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Нар едбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 555
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от 23.02.2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.) и № 611 от
30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетата с Решен ие
№ 611 от 30.03.2017 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 69 785 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98
по КККР на гр. Велико Търново, за който имот
е отреден УПИ II-5664, отреден „за производствено-складови дейности“ от стр. кв. 576 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга
лъка“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 6950 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следв ащ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажб а за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжн ата
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сград ата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 20 936 лв. Депозитът да
бъде внес ен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датат а на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
дог оворената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издълж аване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
счит ано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
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като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

4072

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1000
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5,
6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите и във връзка със свои решения № 686
от 25.05.2017 г. (ДВ, бр. 46 от 2017 г.) и № 720 от
29.06.2017 г. (ДВ, бр. 57 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 720 от 29.06.2017 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 11 175 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„Гараж № 5 с идентификатор 10447.515.43.2.39 по
КККР на гр. Велико Търново, заедно с 1,9918 %
ид.ч. от общ. части на вх. „Б“ и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор
10447.515.43 по К К К Р на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаван е в размер 1100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следв ащ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажб а за обекта. Определя цена за
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продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжн ата
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сград ата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 3353 лв. Деп озитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търн ово, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датат а на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между дог оворената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издълж аване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
счит ано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

4073

Председател:
В. Спирдонов
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ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 21
от 26 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение по т. 1 от протокол № 2, т. 14 от 15.02.2018 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в
докладната записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кабелно захранване НН към обект „Къщи за гости“ в УПИ-III
101.4, кв. 1, местност Катранище, гр. Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

4052

Председател:
Р. Чаушев

РЕШЕНИЕ № 22
от 26 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение по т. 1 от протокол № 2, т. 15 от 15.02.2018 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в
докладната записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ
водопровод към обект „Къщи за гости“ в УПИ-III
101.4.1, местност Катранище, община Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

4053

Председател:
Р. Чаушев

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 424
от 26 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с протокол № 1
от 12.02.2018 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за частично изменение
на ЧИ на ПУП – ПРЗ за урегулиран поземлен
имот – УПИ IІ-8 от кв. 10 по плана на с. Руня.
Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ включва
следните изменения:
– проектира се нова улица с о.т. 21а-21б-17г,
която свързва улица с о.т. 27в-27г-17г-17в и улица
с о.т. 20.21 и същата разделя кв. 10 на два квартала – 10 и 10а;
– регулационни линии на УПИ I-72 и УПИ
II-8 се поставят по имотните граници на ПИ 72,
ПИ 8 и ПИ 40; образува се нов УПИ III-40 с
отреждане за жилищни нужди;
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– УПИ I-72, УПИ II-8 и УПИ III-40 попадат
в новообразувания кв. 10а;
– предвижда се основно жилищно застрояване
до 10 м височина по ограничителни линии със
съответните показатели за плътност и интензивност на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев
3948

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 433
от 22 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, чл. 208
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 61 от протокол № 4 от 31.10.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за изменението на застроителен и регулационен
план (ЗРП) на с. Хърлец, одобрен със Заповед
№ 1630 от 2.11.1982 г., за квартали – 63а, кв. 110,
кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от
ул. Александър Стамболийски, ул. Г. С. Раковски,
ул. Тодор Каблешков, ул. Драва и ул. Витоша.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
А дминистративния съд – Враца, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Занева
3891

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 440
от 16 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия
за захранване с питейна вода на ПИ № 000779,
м. Русенци, землище с. Ощава, на възложител:
„Васил Йосифов – Маестро“ – ООД.
Трасето на външен водопровод за питейно-битови нужди е с дължина 212,5 м л. и по данни от
регистъра на засегнатите имоти преминава през
следните общински имоти: ПИ № 000103, път
ІV клас с дължина 78,6 м и площ с ограничение
в ползването є 0,474 дка; ПИ № 000783, местен
път с дължина 125,5 м л. и площ с ограничение
в ползването є 0,471 дка; ПИ № 00784, друга
територия, заета от селското стопанство, при
площ с ограничение в ползването є 0,279 дка; ПИ
№ 000021, път ІV клас, с дължина 8 м и площ с
ограничение в ползването є 0,048 дка, за които
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е учредено възмездно право на прокарване със
Заповед № 103 от 29.01.2018 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – ПП подлежи
на обжалване чрез Община Кресна до Административния съд – Благоевград.

4058

Председател:
М. Божинова

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 69
от 21 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 1 и 6, чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение
на ОУП в частта на УПИ І-101, кв. 91 по плана
на ЦГЧ, гр. Кърджали, с което се променя зоната на застрояване от общественообслужваща
(Оо) в смесена централна зона (Ц).
Председател:
Р. Мустафа
4034

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № РД-07-39
от 27 март 2018 г.
В Областната администрация – Ловеч, е постъпило заявление с вх. № РР-09-1(6)/15.02.2018 г.
от „ЕТА – Желева“ – ЕООД, София, ул. Райко
Алексиев № 20, ЕИК BG 203271507, за одобряване
на ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа
за пренос на данни с цел подобряване качеството
на получаваните сигнали за кабелна телевизия и
интернет“ на територията на общините Луковит,
Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч.
Към п реписката са п ри ложени следни те
документи:
1. Заповед № РД-07-96 от 13.04.2017 г. на
областния управител на област Ловеч за разрешаване за изработване на ПУП – парцеларен
план за обекта;
2. Заповед № РД-07-30 от 7.03.2018 г. на областния управител на област Ловеч за назначаване
на Областен експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане
на ПУП – парцеларен план за обекта;
3. протокол № 1 от 13.03.2018 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ);
4. Решение № 282 от 2.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Ябланица, решения № 616 от
5.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Тетевен,
решен и я № 316 о т 21.09.2017 г. и № 323 о т
24.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Луковит,
Решение № 433 от 30.01.2018 г. на Oбщинския
съвет – гр. Угърчин;
5. п исма о т „ЧЕЗ Разп ределен ие Бъ л гария“ – АД – 22 бр.;
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6. съгласувателно становище изх. № 95-Е1220/24.10.2017 г. от „БТК“ – ЕАД;
7. писмо изх. № ТОП-7373-261 от 17.08.2017 г. на
изпълнителния директор на „ВиК“ – АД, Ловеч;
8. протокол от 7.02.2018 г. на АПИ ОПУ – Ловеч;
9. становище изх. № 3019 от 8.08.2017 г. на директора на РИОСВ – Плевен, че не е необходимо
провеждането на процедура по реда на глава втора
от наредбата за ОС.
От представената преписка за одобрение на
ПУП – парцеларен план, за обекта е видно, че
същият е съгласуван с необходимите заинтересувани централни и териториални администрации и
специализирани контролни органи и експлоатационни дружества съгласно чл. 128, ал. 6 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ).
Предвид констатираното е установено, че са
изпълнени изискванията на ЗУТ и специалните
нормативни актове и с оглед изложеното на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект „Изграждане на междуселищна оптична кабелна
разпределителна мрежа за пренос на данни с цел
подобряване качеството на получаваните сигнали
за кабелна телевизия и интернет“ на територията
на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч, с възложител „ЕТА – Желева“ – ЕООД, София.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Ловеч пред
Административния съд – Ловеч, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Терзийски
3807

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 514
от 21 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8,
ал. 1 и чл. 9 от НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от НАПСПО и Решение № 490 от 21.02.2018 г.,
протокол № 39 за откриване на процедура за
приватизация на 30 % от дяловете в „Анри – Автотранс – Мадан“ – ООД – собственост на Община
Мадан, Общинският съвет – гр. Мадан, реши:
1. Приема изготвените правен анализ и приватизационна оценка за приватизация на 30 %
от дяловете в „Анри – Автотранс – Мадан“ –
ООД – собственост на Община Мадан.
2. Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – описан
в т. 1 от настоящото решение.
3.2. Начална тръжна цена (съгласно доклада
на оценителя): 44 460 лв. без ДДС.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – в деня на сключване на договора 50 % от достигнатата на търга
продажна цена, след приспадане на депозита и
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окончателно плащане в пълен размер до 10 дни
от сключването на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по
бюджетната сметка на Община Мадан: IBAN
BG65IABG74913178383600, BIC: IABGBGSF при
„Интернешенъл Асет Банк“ – АД.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС на основание
чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 4446 лв. без ДДС,
представляваща 10 % от началната тръжна цена.
3.4. Размер на депозита и краен срок за
внасянето му – 5000 лв., който да се внесе по
набирателната сметка на Община Мадан: IBAN
BG72IABG74913378383603, BIC: IABGBGSF, при
„Интернешенъл Асет Банк“ – АД, краен срок – до
14 ч. на деня, предхождащ датата, обявена за
провеждане на публичния търг с явно наддаване.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената є – тръжната документация
се закупува от ОбА – гр. Мадан, стая № 308,
ет. 3, след заплащане на сумата 100 лв. (с ДДС)
в Центъра за услуги и информация на общината,
ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. на 15-ия ден считано от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“ в сградата на общинската администрация,
ул. Обединение № 14, ет. 2, стая № 201.
3.8. Срок за извършване на огледи – всеки
работен ден до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждане
на търга – търгът за продажба да се проведе на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ в 14 ч.,
в сградата на ОбА – гр. Мадан, ет. 3, зала № 310.
3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проектодоговора за
продажба като части от нея.
3.11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на настоящото решение, но със следните срокове:
3.11.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“;
3.11.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в сградата на общината,
ул. Обединение № 14, ет. 2, стая № 201;
3.11.3. срок за извършване на огледи – всеки
работен ден до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжната документация;
3.11.4. място, ден и начален час на провеждане
на търга – търгът за продажба да се проведе на
34-тия ден считано от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ в 14 ч.
в сградата на ОбА – гр. Мадан, ет. 3, зала № 310.
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4. Сроковете от настоящото решение се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на общината назначаване
на комисия за провеждане на търга, определяне
на председател на същата, както и последващите
съгласно закона действия по изпълнението на
настоящото решение.
Председател:
Б. Сираков
3864

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-7
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 28в от ППЗСПЗЗ, протокол
№ 2-1 от 18.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 328 от 25.04.2016 г. на кмета на община Радомир по § 4к, ал. 12 от ППЗСПЗЗ, постъпил проект с вх. № АБ-94-00-127 от 9.02.2017 г. и допълнен
със заявление вх. № АБ-94-00-1762 от 2.11.2017 г.
в Община Радомир от Емилия Първанова Николова, Красимир Николаев Първанов и Първан
Георгиев Стоилов и във връзка с постъпването
на същия, с писмо вх. № 08-03-12 от 14.03.2018 г.
в областната администрация – гр. Перник, одобрявам направеното предложение за изменение на
поземлен имот (ПИ) 147 с площ 3886 дка, записан
на наследници на Първан Георгиев Стоилов, в
одобрените със Заповед № РД-130 от 9.07.2003 г.
на областния управител на област Перник план
на новообразуваните имоти и регистър за земи
по § 4 за м. Панзърски чифлик в землището на
с. Борнарево, община Радомир, област Перник,
който принадлежи към урбанизирана територия
и следва да отпадне поради явна фактическа
грешка от плана на новообразуваните имоти и
регистъра за м. Панзърски чифлик в землището
на с. Борнарево, община Радомир, област Перник.
Заповедта е неразделна част от одобрения
регистър към плана на новообразуваните имоти
за земеделски земи по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за
м. Панзърски чифлик в землището на с. Борнарево, община Радомир, област Перник.
Областен управител:
Ир. Соколова
3889

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 784
от 26 март 2018 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за обект: Трасе
и сервитут на канализационен колектор ∅ 400
и водопровод ∅ 225 в участък от гр. Перник до
с. Драгичево, община Перник.
Трасето и сервитутът на обекта засягат поземлените имоти (ПИ) с идентификатори 11.208,
ПИ 11.206, ПИ 11.212, ПИ 11.121, ПИ 11.111, ПИ
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11.105, ПИ 11.89, ПИ 11.98; ПИ 11.122; ПИ 11.66 по
КК на гр. Перник и поземлени имоти № 016003,
016002, 016001, 01650, 016049, 239, 016051 и 016052
от КВС на с. Драгичево, община Перник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Перник, чрез кмета на
община Перник.
Председател:
И. Савов
3876

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 16
от 29 януари 2018 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 1 2 9, а л . 1 о т З У Т и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски“, подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизираната
територия на община Стамболийски, Клон 1, за
захранване на ПИ 40717.8.50“, местност Ходжов
кавак в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, което трасе преминава през
имоти – общинска собственост, в землището на
с. Ново село, община Стамболийски, местност
Ормана: ПИ 111123 с начин на трайно ползване – за местен път, и ПИ 000440 с начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски
ведомствен път.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Богданов

4082

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 523
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 128,
ал. 8 и 13 от ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 14 от 26.07.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – Схема за определяне трасе водоводи за
минерална вода на поземлени имоти с идентификатори 81476.512.63, 81476.512.104, 81476.74.134,
81476.512.68, 81476.512.1, 81476.512.10, 81476.512.56,
вилна зона „Чифлик – Басейна“, землище с. Чифлик, община Троян, със следните допълнителни
условия:
При изработване на инвестиционния проект
да се предвиди възможността за водовод и за
поземлен имот с идентификатор 81476.512.5.
Настоящото решение за одобряване на трасе
водоводи да се счита за Трасе – колектор със
следните елементи:
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– схема „Електрозахранване“;
– схема „Водоснабдяване – питейна вода“;
– схема „Водоснабдяване – минерална вода“;
– схема „Канализация“ + Проектен терен за
Пречиствателно съоръжение,
съответстващо на допуснатата с Решение
№ 491 от протокол № 22 от 29.06.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, цялостна инфраструктурна схема на в.з. „Чифлик – Басейна“,
т.е. да бъде неделима част от нея, включително
15 % допълнителен ресурс за ползване от Община Троян.
В двуседмичен срок да се представи активна
легитимация на Сдружение „Чифлик“.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4059

Председател:
Н. Тодоров

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 487
от 20 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план за
изграждане на уличен водопровод и канализация
за жилищна сграда в УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно обществено
обслужване, м. Градините-03, землище гр. Хисаря,
преминаващи през ПИ 002217 – местни пътища
по КВС на землище гр. Хисаря и улица с о.т. 4357 по РП на гр. Хисаря, кв. Веригово, съгласно
линии и надписи в зелен и кафяв цвят и пунктири
в черен цвят за сервитута на приложения проект.
Председател:
Г. Султанов
3975

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-29
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ, предвид протокол № 6 от 30.03.2018 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ одобрявам планове на новообразуваните имоти за
следните местности:
– в землището на с. Лозево, община Шумен:
м. Балък сърта, к.р. № 35, ПИ 1 с площ 38,39 ха;
– в землището на гр. Смядово, община Смядово: м. Дулите, к.р. № 207, ПИ 336; м. Борджиев
трап, к.р. № 238, ПИ 980, ПИ 1, ПИ 328; м. Палищата, к.р. № 286, ПИ 345, ПИ 344; м. Коренището, к.р. № 208, ПИ 357, к.р. № 232, ПИ 997, ПИ
21, ПИ 23, ПИ 24, к.р. № 286, ПИ 578, ПИ 351;
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м. Бостанлъка, к.р. № 227, ПИ 380; м. Брайковец,
част от к.р. № 237, к.р. № 194, ПИ 384, к.р. № 195,
ПИ 969, ПИ 22; м. Жеков кладенец, к.р. № 193,
ПИ 390, к.р. № 188, ПИ 379, ПИ 378, ПИ 974, с
обща площ на седемте местности 34,24 ха.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Желев
3977

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 414
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ІV, протокол № 1 от 13.02.2018 г. на
Общинския експертен съвет Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура – трасе на електропровод
20 kV, захранващ нов трафопост в ПИ № 000262,
м. Сливите, землище с. Динката.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово по реда
на АПК.
Председател:
В. Дамянов
3892

ОБЩИНА С. ХИТРИНО
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-95
от 5 април 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 във връзка чл. 321, ал. 1 ЗПУО и Решение
№ 19 от 8.03.2018 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, нареждам:
1. Да се открие Детска градина „Червената
шапчица“ – с. Тимарево, считано от датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
2. Адрес на детската градина е с. Тимарево,
ул. България № 24, община Хитрино, област
Шумен.
3. Детската градина е с капацитет от една
целодневна група за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, където
предучилищното образование ще се осъществи
в целодневна организация.
4. Фи на нси ра щ орга н на Де т ск а г ра д ина „Червената шапчица“ – с. Тимарево, е Община
Хитрино.
Кмет:
Н. Исмаил
3862
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13. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за проу чване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали в
площ „Чинка-3“, разположена в землището на
с. Голяма Чинка, община Крумовград, област
Кърд жа ли, описана със следни те г рани чни
точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4520200

9428133

2.

4520129

9428240

3.

4519868

9428055

4.

4519997

9427854

5.

4520050

9427950

6.
4520150
9428130
4069
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект „Позиция
11: Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – А йтос“ на територи ята
на землищата на с. Тополица и с. Черноград,
община А йтос, област Бу ргас, от проек т 2
„Подготовка за строителство на участъци по
жп линия Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас,
фаза 2“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавн ата собственост съобщава на Добринка Георгиева Кол чева, собст веница на
имот № 014015, намиращ се в землището на
с. Черноград, за постановяването на Решение
№ 590 от 13.10.2017 г. на Министерския съвет
(РМС), с което се отчуждават части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4093
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С180013-091 -0000153/16.03.2018 г.
възлага на Живко Методиев Илиев с адрес:
Пазарджик, ул. Рила № 52, ет. 1, aп. 1, следния
недвижим имот: „Гараж № 10“, самостоятелен обект в сграда – гараж, с идентификатор
55155.503.578.1.34 по ка даст ра лната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК,
с площ на гаража 19,46 кв. м, ведно с прилежащите му общи части на 9,01 % идеални
части от общите части на сградата. Гаражът
е разположен на ниво -1 в четириетажна масивна жилищна сграда, построена през 2006 г.
Достъпът до гаража се осъществява по рампа
в сградата, настилката по пода е от бетон в
добро състояние, стените са тухлени, с варова мазилка. Електроинсталацията е отделена
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със самостоятелен електромер. Осветлението е
с обикновени плафони. Изградена е централна
вентилационна инсталация. Вратата е метална
двукрила. Гаражът се намира в Пазарджик,
ул. Каймак чалан № 3, ет. -1, подземен гараж, с
граници, намиращи се в сграда № 1, разположена
в имот с идентификатор 55155.503.578, при съседи
на обекта: 55155.503.578.1.33; 55155.5003.578.1.30;
55155.5003.578.1.29; под обекта – няма; над обекта – няма. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
3879
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С180013-091-0000154/16.03.2018 г.
възлага на Ж ивко Методиев Илиев с адрес
Пазарджик, ул. Рила № 52, ет. 1, aп. 1, следния
недвижим имот: „Гараж № 12“, самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор
55155.503.578.1.32 по ка даст ра лната кар та и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, с
площ на гаража 15,91 кв. м, ведно с прилежащите му общи части 7,37 % идеални части от
общите части на сградата. Гаражът е разположен
на ниво -1 в четириетажна масивна жилищна
сграда, построена през 2006 г. Дост ъпът до
гаража се осъществява по рампа в сградата,
настилката по пода е от бетон в добро състояние, стените са тухлени, с варова мазилка.
Електроинсталацията е отделена със самостоятелен електромер. Осветлението е с обикновени
плафони. Изградена е централна вентилационна инсталация. Вратата е метална двукрила.
Гаражът се намира в Пазарджик, ул. Каймак
чалан № 3, ет. -1, подземен гараж, с граници,
намиращи се в сграда № 1, разположена в имот
с идентификатор 55155.503.578, при съседи на
обекта: 55155.503.578.1.31; 55155.5003.578.1.30;
55155.50 03.578.1.33; под о б ек т а – н я ма; на д
обекта – няма. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
3880
362 . – Н а ц ион а л н ат а спор т н а а к а дем и я
„Васил Левски“ – София, на основание чл. 3,
ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на академичния
съвет от 29.03.2018 г., протокол № 22, обявява
конкурси за следните академични длъжности:
главни асистенти: в професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Спорт (гимнастика)“,
за нуждите на катедра „Гимнастика“ – един;
в п р о ф е с ион а л но н а п ра в лен ие 7.6. С пор т,
спец иа л нос т „С пор т (фи т нес)“, за н у ж д и т е
на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка
и спорт за всички“ – един; в професионално
направление 1.3. Педагогика на обу чението
по…, специалност „Педагогика на обучението
по физическо възпитание (Образователни и
научни иновации във физическото възпитание
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и спорта)“, за нуждите на Центъра за научна
и приложна дейност в спорта – един; доценти:
в професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ – един; в професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Спорт (А даптирана
физическа активност и спорт)“, за нуждите на
катедра „Водни спортове“ – един; в професионално направление 7.6. Спорт, специалност
„Спорт (Философия на спорта)“, за нуждите на
катедра „Психология, педагогика и социология“ – един; в професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по …, специалност
„Физическо възпитание (Спортна педагогика)“,
за нуждите на катедра „Психология, педагогика
и социологи я“ – един; в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .…,
специалност „Физическо възпитание (Методика
на обу чението по специализиран френски и
английски език)“, за нуждите на секция „Чужди
езици“ към ДЕОИТ – един; в професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ….,
специалност „Физическо възпитание“, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“ – един; професор в професионално
направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт
(х удожествена гимнастика)“, за н у ж дите на
катедра „Гимнастика“ – един, всички със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът на
необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилника
за придобиване на научната степен „доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „Васил
Левски“ (НСА). Документи по конкурсите се
подават в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1
на НСА „Васил Левски“, Студентски град. За
връзка – тел. 02/4014309.
4033
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за професор по
професионално направление 1.2. Педагогика
(Ис т ори я на не ф орма л но т о о бра зова н ие в
България) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с
необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
3955
8. – Тех ни ческ и ят у ниверси те т – Софи я,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
инженерство, специалност „Приложна геометрия и инженерна графика“ – един към катедра
„Основи и технически средства за конструиране“ – МФ; п рофесиона лно нап равление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Рязане
на материалите и режещи инструменти“ – един
към катедра „Технология на машиностроенето
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и металорежещи машини“ – МТФ, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии
на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; МТФ – каб.
3230, тел. 965 22 82.
3949
534. – Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
Бъ л гари я обя вя ва кон к у рси за заема не на
академични длъжности в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки за: главни асистенти по: професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност“ – двама за нуждите на
катедра „Счетоводна отчетност“; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“ – един за нуждите на катедра
„Обща икономическа теория“; професионално
направление 3.7. А дминистрация и управление,
научна специалност „Социално управление (Управление на човешките ресурси и организационно поведение)“ – един за нуждите на катедра
„Управление и администрация“; доценти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
(Иновации в строителството)“ – един за нуждите на катедра „Икономика и управление на
строителството“; професионално направление
3.8. Икономика, нау чна специа лност „Иконом и к а и у п ра влен ие (Човеш к и ресу рси и
строителство)“ – един за нуждите на катедра
„Икономика и управление на строителството“;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
у п ра в лен ие (Пред п риемачес т во)“ – ед и н за
нуждите на катедра „Управление и админис т ра ц и я“; п рофесиона л но на п ра в лен ие 3.8.
Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводство на банките)“ – един за
нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“,
всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
4045
72. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конк у рси за ака деми чна дл ъж ност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научни специалности:
„Ревматология“ към Катедрата по пропедевтика
на вътрешните болести – един; „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за секция „Хематология“ към Първа
катедра по вътрешни болести – един, двата към
Медицинския факултет, със срок 2 месеца; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакогнозия“
към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична
химия“ – двама към Фармацевтичния факултет,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
№ 15А, 4002 Пловдив; тел. (032) 602-403.
3861
83. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за професори по област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Дентална мед и ц и н а , н ау ч н а с пец и а л но с т „Пр о т е т и ч н а
дентална медицина“, към катедра „Протетична
дентална медицина“ – двама, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел,
бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел.
(032) 602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
3893
43. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.4. Религия и теология (Библеистика – Нов завет) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в рек т орск ата к а н целари я на Ш У, Шу мен,
ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107.
За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121,
GSM: 0899 901943.
3877
147. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, нау чна специалност
„А вт омат изи рани сист ем и за обрабо т ка на
информация и управление (Многомерни номерирани информационни пространства)“ за нуждите на Института по информационни теории
и приложения „ФОИ ИТЕА СНЦ“ – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУТП, София
1700, ул. Академик Стефан Младенов № 1, тел.
02 80 62 188, административен отдел.
4094
237. – И нс т и т у т ът по орг а н и ч н а х и м и я
с Център по фитохимия при БАН – София,
обявява конкурси за академични длъжности:
главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активни вещества“, за нуждите на
„ЛБАВ – гр. Пловдив“ – един; главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“,
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ – един. Срок на подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872 48 17.
4068
326. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН,
София, обявява конку рс за главен асистент
в област на висше образование 4. Природни
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науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Биофизика“, за нуждите
на секция „Биомакромолекули и биомолекулни
взаимодействия“ към ИБФБМИ – БАН, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
4044
52. – Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за професор в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство
на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Института по полски
култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2,
тел. 0416 9 3133.
4038
34. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Константиново,
община Варна, и за урбанизираната територия
в землищата на гр. Вълчи дол и с. Щипско,
община Вълчи дол, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
з а и н т ер е с у в а н и т е л и ц а мог ат да н а п ра в я т
писмени възра жени я по тях пред Слу жбата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
3943
36. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци,
с. Левск и, с. Просечен, с. Чернево, общ ина
Суворово, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна.
4029
34а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Кнежа, община Кнежа, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен.
3944
36а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на нед ви ж и м и т е и мо т и за у рба н изи ра н и т е
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територии в землищата на с. А лдомировци,
с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област.
4030
30. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за землището на гр. Чирпан, община Чирпан, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
3431
5. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 163 и
о.т. 148; изменение на улична регулация между
о.т. 146 и о.т. 148; изменение регулацията на:
УПИ ІV-603, УПИ ІХ-600, УПИ V-601, УПИ
XI-601 и УПИ VI-602 от кв. 18; изменение регулацията на: УПИ ІV-299 и УПИ ХХV-303 от
кв. 19; изменение регулацията на УПИ ХVІ-318
от кв. 20, м. В. з. Малинова долина – Герена,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
3775
14 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени
план-схеми на техническата инфраструктура
и надлъжни профили към подробен устройствен план – откриване на улица от о.т. 612ио.т. 833-о.т. 836а-о.т. 837 до о.т. 841; откриване
на задънени улици: от о.т. 836а-о.т. 836б до
о.т. 836в; от о.т. 836б до о.т. 836г; откриване на
улица от о.т. 837 до о.т. 837г; ПРЗ за УПИ ІІ от
кв. 52 – нов, за УПИ ІІІ до УПИ ХІІ вкл. от
кв. 53 – нов, м. С. Бистрица, район „Панчарево“.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
3774
24. – Община гр. Алфатар, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване
на ПИ № 006002, 2002049 и 002074 от картата
на възстановената собственост за землището на
с. Кутловица, община Алфатар, с възложител
„Агроинвест – ВН“ – ООД. Проектът се нами-
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ра в служба „УТ“, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП до общинската
администрация – гр. Алфатар, област Силистра.
3878
52. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проек т за П У П – п ла н за ули чна рег ула ц и я в
обхвата на поземлени имоти с № 10135.5103.6,
№ 10135.5203.4, № 10135.5103.407, № 10135.5403.9590
и № 10135.5103.1 по КК на гр. Варна в обхват
между о.т. 1 и о.т. 1401 по ПУП – ПУР на СО
„Боровец-юг“. Проектът е изложен в Община
Варна, залата на ет. 6. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна.
4061
6. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за външно водопроводно захранване за ПИ 085020, ПИ 085021 и ПИ
085022 по плана на с. Къпиново, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУ Т 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“.
4060
2. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор
„Попини лъки“, землище с. Триград, община
Девин, за захранване на вода за питейно-битови
нужди на къща за гости в ПИ 73105.10.32. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4054
3. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване и противопожарно
водоснабдяване на асфалтова база в УПИ I,
кв. 1 по ПУП за местност Добровсте, землище
Настан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
4055
5. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
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водоп ровод, за х ра н ва щ П И 65437.20.2 (П И
№ 020002 по КВС) в местността Гъстака по
КККР на с. Сарая, община Пазарджик. Проектното трасе на водопровода се предвижда
да започне от съществуващ водопровод РЕ100,
намиращ се в ПИ 65437.67.69 – пасище, мера
(ПИ № 067069 по КВС) – общинска собственост, пресича имоти – държавна собственост,
както следва: ПИ 65437.67.88; ПИ 65437.67.89;
ПИ 65437.67.90 (ПИ № 000038, 000039 и 000040
по КВС), всичките с НТП „Транспортни територии“, при км 119+393 на път II-37, пресича ПИ 65437.20.23 – напоителен канал (ПИ
№ 0 0 0 049 по К ВС) – д ържа вна собс т венос т
(МЗГ – ХМС), установява се в ПИ 65437.20.9 – за
селскостопански, горски и ведомствен път (ПИ
№ 020009) – общинска собственост, и достига
границата на ПИ 65437.20.2 (ПИ № 020002)
по К ВС в местност та Гъстака по К К К Р на
с. Сара я, община Пазард ж ик, който следва
да бъде захранен, съгласно изчертаното със
зелено проектно 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.
4035
8 . – О б щ и н а П а з а рд ж и к н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – план-схема за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения
в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик,
община Пазарджик. Проектното трасе на кабелната канална мрежа обхваща: пространство при
кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска от кв. 416А, УПИ ІІ-11, ул. Димчо Дебелянов № 2, № 4 и № 6. Трасето на проектната
план-схема по ул. Димчо Дебелянов ще започне
от съществуващо трасе в североизточната част
пред блок № 6 на ул. Димчо Дебелянов. Трасето
е с проектна дължина 52 м. Пространство между
ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан
Стамболов, от к в. 399а: У ПИ V-9620; У ПИ
ХІІІ-1395, 1396, кв. 402б: УПИ IV-1399, кв. 405б:
УПИ Х-1033,1034,1035,1036; УПИ XI-1017, 1029,
1031; УПИ XVII: кв. 405в: УПИ Х-1025, 1028,
ул. Дунав № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14,
№ 16, № 18, № 21 и № 23, от северната страна
по тротоарната площ на бул. Стефан Стамболов между ул. Димитър Греков и ул. Струма.
Трасето от проектната план-схема по ул. Дунав
и бул. Стефан Стамболов ще започне от съществуващо трасе в югоизточната част пред блок
№ 19 на ул. Дунав. Трасето по ул. Дунав е с
проектна дължина 510 м и 596 м по бул. Стефан
Стамболов. Пространство при кръстовище на
ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов, кв. 416и:
УПИ I-84/кв. 416г: УПИ IV-85; УПИ V/кв. 416д:
УПИ I-85, ул. Болнична № 23, № 25, № 27, № 29,
№ 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45,
№ 47, № 49, № 51 и № 53. Трасето от проектната план-схема по ул. Болнична ще започне
на 15 м югоизточно от о.т. 5542 в близост до
кв. 416и: УПИ I. Трасето по ул. Болнична е с
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проектна дължина 570 м. Новата план-схема
за подзем на к абел на м реж а за елек т рон н и
съобщения по ул. Димчо Дебелянов, Дунав,
Болнична и бул. Стефан Стамболов е с обща
проектна дължина 1728 м и 29 броя нови кабелни шахти. Допълнително ще се изградят и
нови оптични разпределителни шкафове, които
ще бъдат отразени в последващите технически
проекти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4039
37. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на външно
електрозахранване до имот с идентификатор
37989.7.15 по КККР, м. Бръцко поле, землище
на с. Коларово, с трасе през имоти по кадастрална карта, описани в регистър, заверен от
СГКК – Благоевград, както следва: поземлени
имоти с идентификатори 37989.7.85 и 37989.7.72
с НТП за селскост опанск и, горск и, ведомствен път, общинска публична собственост,
и 37989.7.84 с НТП за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, общинска публична
собственост, и сервиту т, засягащ поземлени
имоти с идентификатори 37898.7.85, 37989.7.72
с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост, 37989.7.84
с НТП за друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение, общинска публична собственост,
37989.7.5, 37989.7.13 и 37989.7.14 с НТП ниви, частна собственост. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4087
38. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен
проект за ПУП – ПП за трасета на външно ел.
захранване и външно водоснабдяване до ПИ
с идентификатори 52091.24.58 и 52091.24.59, м.
Дълга лака, землище на с. Ново Кономлади,
отреждащи се „За логистичен център“. Трасетата
и сервитутът им засягат имоти по кадастрална
карта съгласно регистър, заверен от началник
СГ К К – Бла г оевг ра д, нера здел на час т к ъм
ПУП – ПП, както следва: трасе на външно ел.
захранване през поземлен имот с идентификатор
52091.24.98 с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост, и сервитут, засягащ поземлени имоти с
идентификатори 52091.16.42 с НТП пасище и
52091.24.98 с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;
трасе на външно водоснабдяване през поземлени
имоти с идентификатори 52091.16.212 с НТП за
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местен път, общинска публична собственост,
52091.16.132 с НТП за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, общинска публична собственост, 52091.16.42 с НТП пасище и
52091.24.101 с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост, и сервит у т, засягащ поземлени имоти
с идентификатори 52091.16.42 с НТП пасище,
52091.16.132 с НТП за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, общинска публична
собственост, 52091.16.212 с НТП за местен път,
общинска публична собственост, 52091.13.10 с
НТП нива, частна собственост, 52091.24.101 с
НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост, 52091.12.41
с НТП дере, общинска публична собственост,
52091.16.31 с НТП нива, частна собственост,
52091.13.99 с НТП за селскостопанск и, горс к и , в едо мс т в ен п ът, о б щ и нс к а п у б л и ч н а
собственост, и 52091.24.58 с НТП нива, частна
собственост. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4088
1. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ∅ 90 мм до имот 001008 в
землището на с. Червена вода, през следните
имоти: 000075, 000355, 000357 и 000376 с НТП
„Пасища, мери“ – общинска публична собственост; 000076, 000785 и 000796 с НТП „Полски
пътища“ – общинска публична собственост, и
000385 с НТП „ЖП линии“ – държавна частна
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
3890
4. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на селищно
образувание ДЗС, община Русе. Подробният
устройствен план е изложен за разглеждане в
сградата на Община Русе, ул. Олимпи Панов
№ 6, ет. 2, стая 9. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4062
13. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на eл. кабел 1 kV от съществуващ КТП,
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намиращ се в ПИ 67338.835.15 до ПИ 67338.835.74,
отреден „За складова база за селскостопанска
техника“ и преминаващ през ПИ 67338.835.30
с НТП „полски път“, общинска собственост,
всички в местност Драката, землище кв. Речица, Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
3865
20. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – ПР на терен, предназначен за
озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на
с. Калугерово, община Лесичово. Проектът се
намира в сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация, с.
Лесичово.
4063
21. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за изменение на уличната
и дворищната регулация на кв. 35А и улица с
осови точки 117 – 75 – 77, по ПУП на с. Динката, община Лесичово. Проектът се намира в
сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, с. Лесичово.
4064
4. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
на подземен електропровод от трафопост МТП
4 в УПИ XVIII, кв. 38, по плана на с. Вълкосел по съществуваща улица по регулационния
план на с. Вълкосел и селскостопански път по
КВС на с. Вълкосел до нова помпена станция
в имот № 048054 в местността Писе по КВС
на с. Вълкосел. Проектът е на разположение в
сградата на общинската администрация, с. Сатовча, ул. Тодор Шопов № 37, ет. 2, стая 7. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация, с. Сатовча.
4065
5. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
на напорен водопровод от нова помпена станция,
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намираща се в имот № 048054 в местността
Писе по КВС на с. Вълкосел, до съществуващ
резервоар V=1200 куб. м, намиращ се в имот
№ 018059 в мес т нос т та Па д и не по К ВС на
с. Вълкосел. Проектът е на разположение в
сградата на общинската администрация, с. Сатовча, ул. Тодор Шопов № 37, ет. 2, стая 7. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация, с. Сатовча.
4066

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава оспорването на становище
№ 2-2/2017 г. на министъра на околната среда и
водите, с което е съгласуван проект за изменение
на общия устройствен план на община Приморско,
по което е образувано адм. д. № 8622/2017 г. по
описа на шесто отделение на Върховния административен съд.
4084
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Силвиян Иванов – проку рор при Окръжната проку рат у ра – Варна,
срещу Наредбата за управление на общинските
пътища на Община Девня, приета от Общинския
съвет – гр. Девня, с Решение № 342 от 26.06.2006 г.
и изменена с решения № 495 от 3.05.2017 г., № 482
от 22.06.2010 г. и № 557 от 28.02.2011 г. По оспорването е образувано адм. д. № 929/2018 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХVІІІ
състав, насрочено за 17.05.2018 г. от 10,30 ч.
4074
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Катя Петрова – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу
чл. 72, ал. 4 от Наредбата за упражняване правата
на собственост на Община Ветрино в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за
участие на общината в граждански дружества
и сдружения с нестопанска цел, приета от Общинския съвет – с. Ветрино, с Решение № 742 по
протокол № 53 от 18.07.2011 г. По оспорването е
образувано административно дело № 931/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХVІІІ състав, насрочено за 17.05.2018 г. от 10,30 ч.
4075
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Антония Иванова – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на чл. 19а, ал. 7, чл. 27, ал. 2,
чл. 28, ал. 2, чл. 73, т. 6 и чл. 94 от Наредбата
за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на община Варна, приета с Решение № 2452-2/44 на
Общинския съвет – гр. Варна, от 5 и 6.03.2003 г.,
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изменяна и допълвана многократно. По оспорването е образувано адм. д. № 722/2018 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХХV състав,
насрочено за 31.05.2018 г. от 10,30 ч.
4076
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, е образувано адм. д. № 892/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХІV състав, за отмяна на разпоредбите на чл. 5,
ал. 1, т. 19 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет – гр. Провадия.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 31.05.2018 г. от 10,30 ч.
3970
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
заместник-прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Видин,
приета с Решение № 198 по протокол № 12 от
29.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Видин, по
което е образувано адм. д. № 67/2018 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 26.06.2018 г. от 9,30 ч.
3971
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Владимира Райчева – проку рор в Районната
прокуратура – Габрово, срещу чл. 10, ал. 1, т. 5
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Габрово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общинския съвет – гр. Габрово, във връзка с което е образувано
административно дело № 65/2018 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
16.05.2018 г. от 10,30 ч.
3960
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 964 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 57, ал. 1 и 2
и чл. 58 от Наредбата за реда за учредяване на
търговските дружества и упражняване правата на
собственост на Община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества,
приета с Решение № 40, взето с протокол № 7 от
24.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря.
3980
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Силистра, на
чл. 5, ал. 1, т. 23 и 24, чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 25,
ал. 1, т. 5 и 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Алфатар,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
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щинската администрация, приет с Решение № 3
по протокол № 2 от 29.11.2011 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Алфатар, изм. с Решение
№ 10 по протокол № 3 от 18.12.2015 г., по което
е образувано адм. д. № 58/2018 г. по описа на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 23.05.2018 г. от 11 ч.
4078
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 5, ал. 1,
т. 21 и 23, чл. 16, ал. 1, т. 8, чл. 24, ал. 1, т. 3, 5
и 7, ал. 2 и 3, чл. 102, ал. 2 и чл. 119, ал. 3 и 4
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Тутракан, приет с Решение
№ 5 по протокол № 2 от 29.11.2007 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Тутракан, посл. изм.
с Решение № 460 по протокол от 30.01.2014 г., по
което е образувано адм. д. № 71/2018 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 23.05.2018 г. от 11 ч.
4079
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ
по белодробни болести“ – ЕООД, с която се
иска прогласяване на нищожност на Решение
№ 503 от 28.07.2011 г. на Столичния общински
съвет в частта на одобрения план за застрояване
на м. Бул. България, УПИ ІV – „За общежитие
към МЗ“, кв. 387а, по която е образувано административно дело № 1415/2016 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав. Заинтересованите лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4040
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „Йолита“ – ООД, с която
се оспорва Решение № 456 от 2017 г. на Столичния общински съвет в частта му за „Южен
парк, 3-та част“, по която е образувано административно дело № 13680/2017 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІ отделение, 39 състав, насрочено за 2.05.2018 г. от 15 ч.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4046
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София,
е образувано адм. д. № 342/2018 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2018 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 54, ал. 3 и чл. 55
(приложение № 1) от Наредбата за условията и
реда за упражняване на правата на собственост
на Община Костенец в търговските дружества
с общинско участие на капитала, приета от
ОбС – гр. Костенец.
3981
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А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 343/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 30.05.2018 г. от 10 ч. Образувано е
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 44, ал. 2, т. 3 и чл. 45 от Наредбата
за упражняване на правото на собственост на
общината върху общинската част от капитала
на търговските дружества на Общинския съвет – Ботевград.
4041
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба на „Петко Петков – 24“,
гр. Раднево, с която са оспорени разпоредбите на
чл. 19, ал. 5, т. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Раднево в
редакцията є от 26.10.2017 г., по което е образувано адм. д. № 127/2018 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за
7.06.2018 г. от 10,30 ч.
4077
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с
който се оспорва Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в общинските детски
градини на територията на община Минерални
бани, е образувано адм. д. № 363/2018 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 9.05.2018 г. от 10,30 ч.
4095
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково,
с който се оспорва Наредба № 7 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Стамболово, приета с Решение № 326 от 19.10.2009 г. на
Общинския съвет – с. Стамболово, е образувано
адм. д. № 362/2018 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 9.05.2018 г.
от 10,30 ч.
4096
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 72,
ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел на Община
Тополовград, по което е образувано адм. дело
№ 96/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 17.05.2018 г. от 10 ч.
4042
Гоцеделчевският районен съд призовава Алмир
Турк, гражданин на Република Македония, роден
на 23.09.1992 г. в гр. Велес – Македония, сега с
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неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване
на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с препис
от искова молба и документи като ответник по
гр.д. № 272/2018 г., заведено от Павлина Георгиева
Бялчева. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4080
Карнобатският районен съд, трети състав,
призовава Есад Колич, роден на 25.02.1986 г.,
гражданин на Република Сърбия, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Карнобатския районен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за
да получи препис от подадената от Анка Петрова Момчилова по гр.д. № 1330/2017 г. по описа
на КРС искова молба по чл. 49, ал. 1 от СК за
развод. При неявяване в срок книжата ще се
приложат по делото и ще се считат за връчени.
3982
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав, съобщава на Хишам Белаж, роден на 13.03.1973 г.,
гражданин на Мароко, с неизвестен адрес, че
в едномесечен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в съда и да получи съдебните книжа като
ответник по гр.д. № 20515/2017 г. по описа на
ПРС, ІІ бр. състав, заведено от Филка Николова
Янева, с основание чл. 49 от СК с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
4047
Районният съд – гр. Средец, призовава Олег
Владимирович Шестопалов, роден на 5.02.1973 г.,
с адрес Обзор, к/с Йо България, бл. В, сгр. 2,
ет. 0, ап. В002, ответник по гр.д. № 66/2018 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се 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 от ГПК.
4048
Районният съд – гр. Средец, призовава Андрей Сергеевич Им, роден на 21.06.1986 г., с адрес
Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Запад, Апарт. к/с
Роял Сън N, ет. 4, ап. № 44, ответник по гр.д.
№ 101/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се 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 от ГПК.
4056
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Бургаският окръжен съд съобщава на Колъм
О’Броин и Невил Брус Лоу, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 1; Бернард Томас Дийви и Уна Елзабет Дийви,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 2; Шейн Кондън и Тереза
Мери Кондън, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 3; Джеймс
Стейпълтън с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 4; Йепе Халкяер Педерсен и
Юдита Паулина Мостовска, двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 6; Томас Алън Кели и Сандра Кели, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1,
апартамент № 7; Ейдриън Мак Генис с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 8; Джеран Хайуел Хюз с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис І № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 9; Томас Шон
Фокс и Джералдин Фокс, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 10; Крейг Иън Фицпатрик и Джеймс Мийън
Блейни, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 1, апартамент № 11А; Иймън Джерард
Лофтъс и Кетрин Джералдин Лофтъс, и двамата
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1,
апартамент № 11В; Бригита Агнес Арнолд Мария
Артсен с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 12; Катъл Гормли и Деирдра
Фионнула Гормли, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 13; Оливер
Дойл и Ан Дойл, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 14; Патрик
Бърн с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1,
апартамент № 15; Едуард Джоузеф Громли и Пол
Едуард О’Браян, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 16; Кевин
Мартин Кембъл с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 1, апартамент № 17; Тони Патрик
Къран с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 18; Диармъд Джоузеф Бърн
и Мария Изабел Мария Палма, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 19; Шейла Мериан Хоукинс и Питър Андрю
Хоукинс, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 1, апартамент № 20; Кенет Мериман
и Мари Мериман, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 23 (няма но-
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тариален акт, няма в протокол); Дезмънд Риспин
и Мейви Риспин, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 24; Патрик
Антъни Кавана и Полина Мери Кавана, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1,
апартамент № 25; Питър Пол Уелън с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент
№ 26; Джон Джоузеф Галахър и Никола Андреа
Галахър, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 1, апартамент № 28; Томас Уайт и
Шийла Уайт, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 29; Стивън
Денис Тери с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 30; Падриг Аш и Пернадет
Аш, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 1, апартамент № 31; Еди Джоузеф
Ноутън с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 32; Моника Патрисия Фелън
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1,
апартамент № 34; Мартин Ларкин с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 35;
Уна Мари Кондън Макгеън с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 1, апартамент № 36; Килиън
Марк Кели с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 1, апартамент № 37; Съндийп Кумар Чопра и
Джиоти Джани, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 1; Ерик Гаф с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 2; Ноел Антъни Хендрик с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 3; Виктор Великович Вартапетян и Вилен
Викторович Вартапетян, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 4;
Полин Ан Спарлинг и Лесли Джон Спарлинг, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 2, апартамент № 6; Джеймс Галахър с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 7; Владимир Леонидович Комлев с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 8; Патрик Боско Гавигън с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 9; Алена Валериевна Муштриева с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 2, апартамент № 11; Катлин Магуайър
и Робърт Мартин Магуайър, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 12; Томас Мартин О’Шеа, Джиофри Джон
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Риърдън и Норийн Сесилия Риърдън, всички с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 13; Джон Хики и Хелън Хики, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2,
апартамент № 14; Пол Франсис Клууни и Дениз
Катлийн Клууни, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 15; Антъни
Макнийви и Елке Маргрит Макнийви, и двамата
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2,
апартамент № 16; Виталий Павлович Дьяченко с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 18; Джеймс Ричард Блек и Джули Ан
Блек, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 2, апартамент № 20; Сорка Шиниъд
Макманус и Пиърс Джон Макманус, и двамата
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2,
апартамент № 23; Бари Хюмартин О’Райли и
Нора Тереза О’Райли, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 24;
Браян Фин и Жан Фин, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 25;
Джоан Мартина Руши с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 26; Стивън
Реймънд Дийгън и Пенелопе Нолан, и двамата с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 29; Колм Макдона с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 30; Никлъс
Джеймс Нолан с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 2, апартамент № 31; Брендън Патрик
Брак и Валери Тереза Брак, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 32; Майкъл Холм Уолсън с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 2, апартамент № 33; Еимън
Фенин и Моника Терез Фенин, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 34; Дерек Гафни, Мери Бернадет Гафни, Елизабет Мария Гафни и Джон Гафни, всички с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 35; Браян Фин и Жан Фин, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 2, апартамент
№ 36; Майкъл Ноел О’Нийл и Валъри Хъси, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 2, апартамент № 37; Наталия Михайловна
Яворская с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 1; Брендан Доминик Мърфи
и Клеър Мърфи, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 3; Джералд
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Брендан О’Халоран и Ейдриън О’Халоран, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 4; Саймън Уолтър Бърн с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 5; Кристофър Джеймс Макнали и Анн
Мари Макнали, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 6; Робърт
Патрик Кърли и Ерика Керълайн Трейси, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3,
апартамент № 7; Юлия Аркадиевна Лифшиц,
Михаил Аркадиевич Лифшиц и Любов Борисовна-Лифшиц, всички с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 3, апартамент № 8; Пол Мичъл с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 9; Уилям Франсис Кюсаки и Ханора
Естер Кюсак, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 11А; Фредрик
Джеймс Чамбърс и Джоан Мери Чамбърс, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 11В; Антъни Хийтън с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент
№ 12; Питър Маккооли и Грейс Маккооли, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 14; Педар Дейвид Смит и
Дерек Фредерик Лайънс, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент
№ 15; Дейвид Долан и Шиниъд Нора Кларк, двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3,
апартамент № 16; Конър Андрю Бест и Денис
Елизабет Бест, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 18; Мери Макнълти и Винсънт Джоузеф Бренън, и двамата с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 20; Крис О’Съливан и Каролин Маргарет О‘Съливан с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 3, апартамент № 23; Гери Десмонд
Кънингам и Каролине Анджела Кънингам, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 24; Луис Андреас Дейвис и
Луис Маргарет Дойл, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 25;
Патрик Джоузеф О’Райли и Ан Евелин О’Райли,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 26; Ноел Мартин Махер и
Джилиа Катрин Махер, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 29;
Денис Патрик Морин и Тамара Джейн О‘Райли
Морин, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
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„Сигма“, ет. 3, апартамент № 30; Шарън Колфър
и Джон Колфър, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 31; Грейни
Тиърни и Браян Тиърни, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент
№ 32; Андрю Хики и Джилин Андреа Хики, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 3, апартамент № 33; Мери Ивон Кларк и
Франсис Антъни Финърти, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент
№ 34; Марина Александровна Гордеева с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент
№ 35; Теми О’Лиъри и Хелън О’Лиъри, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3,
апартамент № 36; Еимън О’Мали с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 3, апартамент № 37;
Джон Дерек Туите и Катлийн Мари Туите, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 1; Гари Лойд Уилямс и Нетън
Лойд Уилямс, и двамата с адрес: ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 3; Патрик Мартин Кели и
Шийла Мери Кели, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 4;
Татьяна Николаевна Хитъкова, Евгений Игоревич
Хитъков и Марина Игоревна Сабадаш, всички с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 5; Антъни Крол и Виолета Мария Крол,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 6; Марк Антъни Уиър и
Майкъл Джон Смит, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 7;
Виба Спалдинг и Найджъл Макдоналд Спалдинг,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 8; Денис Колинс и Елън
Джоузефин Уулфи, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 10; Нийлс Бенгт
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4,
апартамент № 11А; Ейдан Джерард Лаферти и
Норийн Мери Лаферти, и двамата с адрес. гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 11В;
Натали Джейн Гарднър и Карл Александър Гарднър, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 4, апартамент № 12; Ричард Норман
Ломбарт с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 13; Киерон О’Конъл с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент
№ 15; Елизабет Ан Севидж и Мартин Реймънд
Севидж, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
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Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 4, апартамент № 16; Кристофър Норткот и Дебора Ан Норткот, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент
№ 17; Денис Дънбар и Елизабет Бернадет Дънбар,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 4, апартамент № 18; Джон Хюм Бургс и Аниджийн Маделин Бургс, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 21;
Джон Джоузеф Скели и Рита Нали-Скели, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4,
апартамент № 22; Хенри Пиус Скели и Колет
Кармел Скели, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 23; Шон Бентли и Франсис Мариан Бента, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент
№ 24; Иймън Жерард О’Конър и Маргарет Мери
О’Конър, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 4, апартамент № 25; Дейвид Антъни
Денвър и Дженифър Маргарет Нолан, и двамата
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4,
апартамент № 30; Питър Оливър Хюз и Джон
Патрик Хийли, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 31; Тони Уолш
и Ина Патрисия Уолш, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 32;
Джералд Хигинс и Клеър Хигинс с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 33;
Патрик Антъни К ийн с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 34; Ерик Маграт
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 4,
апартамент № 35; Патрик Деймиън Мичъл и Ивон
Делиа Мичъл, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 36; Маргарет
Мери Танкре, Андрю Джеймс Бърк и Реймън
Франсис Танкред, всички с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 4, апартамент № 37; Томас Антъни Блейк и Бриджит Мария Блейк, и двамата
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5,
апартамент № 1; Арина Алексеевна Девяткина,
Наталья Владимировна Девяткина, Владимир
Александрович Девяткин и Евгений Владимирович Девяткин, всички с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 3; Брендън
Джерамая Кели и Криси Кели, и двамата с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент
№ 4; Тимъти Джоузеф Флахърти и Бернадет Мери
Флахърти, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 5, апартамент № 5; Дерик Гаф с адрес:
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гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент
№ 12; Равиндра Патъл с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 13; Нелли
Валентиновна Гиниятуллина и Сергей Андреевич
Панюков, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 5, апартамент № 14; Стивън Мърфи
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5,
апартамент № 16; Патрик Гериб Маккормак и
Алис Ан Маккормак, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 18;
Едвард Францис Касиди и Керъл Ан Кийн, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 5, апартамент № 19; Паскал Джоузеф Касиди
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5,
апартамент № 20; Димпна Нийлън и Брайън
Нийлън, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 5, апартамент № 21; Каролин Хефернън и Джон Хефернън, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 22;
Дейвид Жерар Макдонел, Денис Макдонъл Морган и Колм Жерард Маккърт, всички с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент
№ 23; Рей Кънингам и Лилиан Кънингам, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5,
апартамент № 24; Кевин О’Нийл с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 25;
Ан Кешман Каден и Джон Главин, и двамата с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 28; Дерек Джон О’Нийл и Сандра Мери
О’Нийл, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 5, апартамент № 30; Винсънт Бисет
и Лорейн Анн Бисет, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 31;
Деклан Антъни Гилигън и Реймънд Гоъри, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 5, апартамент № 32; Деклан Патрик Конъли
с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5,
апартамент № 33; Деймиен Бритон с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 34;
Ронан Джей Маккарти и Деби Мари Маккарти,
и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 5, апартамент № 35; Томас Майкъл Браун и
Мери Филомена Браун, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 5, апартамент № 36;
Питър Брайън Уилямс и Роазен Терез Уилямс, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 5, апартамент № 37; Бърнард Джоузеф О’Конъл
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и Ан Бернадет О’Конъл, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 6, апартамент № 1;
Кевин Джеймс Спиър и Джерладин Спиър, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I
№ 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“,
ет. 6, апартамент № 3; Джон Брехоуни и Мери
Маргарет Брехоуни, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет
Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 6, апартамент № 4;
Асмунд Спитен и Ингън Спитен Долби, и двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 6,
апартамент № 5; Павел Вадимович Богомолов,
Галина Николаевна Пивоварова и Вадим-Павловия Богомолов, всички с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 6, апартамент № 7; Александър
Викторович Телепнев, Олга Александровна Логина и Евгения Сергеевна Янова, всички с адрес:
гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс
„Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 6, апартамент
№ 8; Морийн Флин, Джоузеф Флин, Ема Мари
Флин, всички с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 6, апартамент № 12; Майкъл Игън с
адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок „Сигма“, ет. 6, апартамент № 13; Патрик Лорънс Бърн и Катерин
Тереса Бърн, и двамата с адрес: гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“,
блок „Сигма“, ет. 6, апартамент № 14; С6-15; Питър Джералд Кели с адрес: гр. Поморие, ул. Княз
Борис I № 219, комплекс „Сънсет Ризорт“, блок
„Сигма“, ет. 6, апартамент № 16, че срещу тях е
предявен иск от Реймънд Лили, гражданин на
Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия, с който предявява следните претенции,
чиято кумулативна защита търсят:
1. Да бъде установено, че ищецът е индивидуален собственик на преградената част от
покривната тераса, прилежаща към собствения
на ищеца апартамент, с площ 32,50 кв. м, върху
която са разположени 12 бр. чилъри.
2. Да се определят границите между собствения на ищеца имот и притежаваните в съседство
общи части от етажната собственост.
3. Да бъдат осъдени „Сънсет Ризорт“ – АД, и
Етажната собственост на сграда С, представлявана
от „Сънсет ризорт къмършъл“ – АД, да предадат
владението върху преградената със стена част от
тераса с площ 32,50 кв. м, върху която са разположени 12 бр. чилъри.
4. Да бъдат осъдени „Сънсет Ризорт“ – АД,
и Етажната собственост на сграда С, представлявана от „Сънсет ризорт къмършъл“ – АД, да
отстранят за своя сметка от собствения на ищеца
имот поставената без негово съгласие стена, с
която е преградена част от терасата, за да бъдат
използвани 32,50 кв. м от застроената є площ, да
премахнат алуминиевата врата и да възстановят
целостта на стената на нейно място и да премахнат
и чилърите, поставени в тази преградена част, да
възстановят подовата настилка, идентична с тази
на останалата част от терасата, и да прекратят
занапред всички неоснователни действия, с които
пречат на собственика да упражнява в пълнота
своите права върху имота.
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5. Да бъде осъдено „Сънсет Ризорт“ – АД, на
основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на
законна мораторна лихва върху дължимите суми
от предявяване на исковата молба до окончателното им изплащане.
При условията на евентуалност и липса на
уважаване на всички или която и да е от гореспоменатите претенции ищецът предявява и:
1. Евентуален иск на основание чл. 265, ал. 1
предл. второ от ЗЗД за заплащане на сумата
67 525 лв., представляващи разходи за отстраняване и поправка на недостатъците на процесния
имот, възникнали вследствие неизпълнението
от страна на дружеството на задължението да
построи имота съгласно уговореното.
2. Евентуален иск с посочено правно основание
чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от ЗЗД във връзка с чл. 265,
ал. 1, предл. първо от ЗЗД да бъде осъдено „Сънсет Ризорт“ – АД, да заплати на ищеца сумата
56 686,50 евро, представляваща обезщетение за
неизпълнение задължението от страна на дружеството да построи процесния имот съгласно
обещаното в Договора за строителство и покупко-продажба.
Евентуален иск с посочено правно основание
чл. 195, ал. 2 от ЗЗД против „Сънсет Ризорт“ – АД,
да заплати сумата 67 525 лв., представляваща
обезщетение за нанесените на конструкцията на
сградата некачествени СМР, течове, конденз и други
недостатъци, щети на процесния имот, ведно със
законната лихва върху сумите от предявяване на
исковата молба до окончателното им изплащане,
като по него е образувано гр. дело № 1467 по описа
за 2013 г. на съда.
Указва на посочените по-горе лица да се явят в
съда в двуседмичен срок от датата на обнародване
на това съобщение в „Държавен вестник“, за да
получат преписи от исковата молба и приложенията
със съобщение за връчване на препис от искова
молба и за подаване на писмен отговор (чл. 131
ГПК). Указва на посочените по-горе лица, че ако
не се явят в съда в определения срок, съдът ще им
назначи особен представител на разноски на ищеца.
4100
Софийският градски съд разпуска и прекратява
с решение № 289 от 8.02.2018 г. на основание чл. 38,
т. 5 и чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа партия
„Гражданско движение Глас“, регистрирана по ф.д.
№ 9551/2007 г., със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Братя Миладинови № 24, офис 11.
4085

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
13. – Управителният съвет на сдружение
„Български антифашистки съюз“ (БАС) – София,
с решение от 27.01.2018 г. и на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от
устава на БАС свиква заседание на делегатите
на общото отчетно-изборно събрание (VІ конгрес) на сдружението на 26.05.2018 г. в 10,30 ч. в
София, район „Възраждане“, ул. Позитано № 20,
зала „Киносалона“, при следния дневен ред: 1.
информация за дейността на сдружение „Български антифашистки съюз“ за времето 1.01.2017 г.
до 31.12.2017 г.; 2. финансов отчет на Българския
антифашистки съюз за 2017 г.; 3. финансов план
на Българския антифашистки съюз за 2018 г.; 4.
организационното състояние на БАС и нашите
задачи; 5. промени в управителния съвет на Бъл-
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гарския антифашистки съюз. На основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието
ще се проведе след един час – 11,30 ч., същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
4070
162. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация лека атлетика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на федерацията на 15.06.2018 г. в 14 ч. в София,
бул. Васил Левски № 75, сградата на ММС, ет. 5,
голяма зала, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен доклад за дейността на управителния
съвет за 2017 г.; проект за решение – ОС приема
годишния доклад за дейността на управителния
съвет за 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2017 г. на БФЛА; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет за 2017 г. на
БФЛА; 3. приемане на бюджета на БФЛА за 2019 г.
и определяне на лицензиран експерт-счетоводител
за 2019 г.; проект за решение – ОС приема предложения от УС бюджет на федерацията за 2019 г.
и определя за лицензиран експерт-счетоводител
за 2019 г. избраното от ОС лице; 4. приемане на
Правилника за разпределение на финансовите
средства за 2019 г. на клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА; проект за решение – ОС
приема предложения от УС Правилник за разпределение на финансовите средства за 2019 г. на
клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на федерацията
по седалището и адреса є на управление от 10 до
13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негов представител с
изрично писмено пълномощно. В деня на общото
събрание делегатите следва да представят: изрично
писмено пълномощно в случай, че членът не се
представлява от законния си представител. Регистрацията на делегатите ще започне в 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4089
1. – Управителният съвет на „Българско дружество по фитоценология – 2001“ (БДФ – 2001) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 13.06.2018 г. в 16 ч. в
Заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София,
1113, кв. Слатина, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на БДФ – 2001; 2. отчет за
финансовото състояние на БДФ – 2001; 3. избор
на управителен съвет; 4. разни.
4036
11. – Съветът на настоятелите към Училищно
настоятелство при Основно училище „Димитър
Благоев“ – Велико Търново, на основание чл. 11,
ал. 2, т. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.05.2018 г. в 18 ч. в
сградата на училище „Димитър Благоев“ – Велико
Търново, ул. Христо Смирненски № 1А, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността и
отчет за финансовото състояние на сдружението на
съвета на настоятелите, прогнозиране на бъдещите
разходи на сдружението, свързани с дейността му,
и обсъждане на източници за покриването им;
2. избиране на нов съвет на настоятелите поради
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изтичане на мандата; 3. избиране на председател на
сдружението; 4. промяна на адреса на управление
на сдружението; 5. обсъждане на съдържанието на
устава и приемане на промени в него при необходимост; 6. финансови въпроси и др. На основание
чл. 24, ал. 1 от устава общото събрание започва
работа и е законно, ако присъстват повече от половината на членовете му. При липса на кворум на
основание чл. 24, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
4037
69. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на българските
производители на биопродукти“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
СБПБ свиква общо събрание на членовете на
12.06.2018 г. в 10 ч. във Велико Търново, Земеделски колеж – зала № 10, при следния дневен ред:
1. доклад на управителя по актуалния списък на
членове на сдружението от учредяването до датата
на провеждане на общото събрание, вкл. приобщаване на новопостъпилите в деня на провеждане на
общото събрание заявления, за да бъдат одобрени;
вземане на решения за прием на списъка, вкл. и
по новопостъпилите към датата на провеждане
на общото събрание; 2. доклад на управителя
и юрисконсулта за извършените до момента от
името на сдружението действия пред институции
и други фактически и правни действия, за да се
легитимира сдружението като заинтересован субект
в правния мир, с оглед защита на законни права и
интереси на членовете си; вземане на решение за
прием на предприетите действия; 3. разглеждане на
проблематиката, касаеща ресора – набелязване на
основните проблеми, по които да се търси защита;
вземане на решение за предприемане на действия;
4. обсъждане на стратегия за правна защита – разяснения от юрисконсулта на сдружението; вземане
на решение за приемане на стратегия за правна
защита; 5. въпроси към поканен гост – представител на сертифициращ орган; 6. други (във връзка
с провеждане на предстоящия форум всеки има
възможност да отправи своите запитвания или
искания да се обсъдят определени теми, което с
оглед икономия на време следва да се изпрати на
електронната поща на сдружението, за да бъде
съобразено и включено в частта „Други“; в тази
част можете да включите и запитванията си към
госта – представител на сертифициращия орган);
7. електронна поща за изпращане по предходния
пункт: sdr_biopro@abv.bg. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред колкото и членове да се явят.
4050
Любка Иванова Станкова – ликвидатор и
представляващ сдружение с нестопанска цел „Инициатива за регионално развитие“ – в ликвидация,
по ф. д. № 1190/2000 на СОС, на основание чл. 26
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във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.05.2018 г. в 12 ч.
в гр. Костенец, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на съставения
от ликвидатора счетоводен баланс на сдружението и пояснителен доклад към него; 2. приемане
отчета на ликвидатора и вземане на решение за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за заличаване на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
4049
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен карате клуб „Шампион“ – гр. Първомай, област Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, т. 1 и
чл. 18, т. 1 от действащия устав свиква редовно
общо събрание на сдружението на 20.06.2018 г.
в 18 ч. в гр. Първомай, ул. Кочо Чистеменски
№ 16 (физкултурен салон на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров“), при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет за
2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
и баланс на сдружението за 2017 г.; 3. приемане на
бюджет за дейността на сдружението за 2018 г.; 4.
приемане на нов устав на сдружението; 5. прием
и освобождаване на членове; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4071
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб „Царевец“ – Севлиево,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 7.06.2018 г. в 10 ч. по седалището
на сдружението в Севлиево, ул. Марин Попов № 23,
вх. Б, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2017 г. и до март
2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета на
УС; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2017 г.; проект за решение – ОС приема ГФО за
2017 г. Материалите по дневния ред за събранието се оставят на разположение на членовете на
сдружението в канцеларията по седалището му.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час, ще се
проведе при същия дневен ред и ще се счита за
законно независимо от броя на явилите се членове.
4043
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави поправка на техническа грешка в Заповед
№ РД-75 от 9.02.2018 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 30, стр. 46): В т. 1, 2 и 3
вместо „защитена местност „с. Калето“ да се чете
„защитена местност „Калето“.
4139
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