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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за пред
лагане на кандидати за председател
на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори, представя
не и публично оповестяване на доку
ментите и изслушването на кандида
тите в Комисията по бюджет и фи
нанси, както и процедурата за избор
от Народното събрание
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Министерски съвет
 Постановление № 67 от 4 май 2018 г.
за изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в сис
темата на Министерството на вът
решните работи по Закона за държав
ните такси, приета с Постановление
№ 53 на Министерския съвет от 1998 г.
 Постановление № 68 от 4 май 2018 г.
за одобряване на допълнителни раз
ходи по бюджета на Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество за 2018 г.

връзка с преобразуването на админи
стративните структури по § 6, ал. 1
и 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за противодей
ствие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
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 Постановление № 70 от 8 май 2018 г.
за изменение и допълнение на Устрой
ствения правилник на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър,
приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.

9

Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № 7 от 27 април 2018 г. за
укрепване на превозваните товари
13
4

6

 Постановление № 69 от 4 май 2018 г.
за уреждане на отношенията във

Комисия за финансов надзор
 Наредба № 60 от 2 май 2018 г. за
изискванията към документите по
чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1,
т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8
и 11 от Кодекса за социално осигуря
ване за издаване на пенсионна лицен
зия и на разрешение за управление на
пенсионен фонд
19

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
председател на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за
независимия финансов одит и чл. 93, ал. 7 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
I. Предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори и представяне на
документите им
1. Предложение за кандидат за председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори се прави от народни
представители или от парламентарни групи.
Предложението се внася в писмена форма до
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Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок
от приемането на тези процедурни правила
от Народното събрание.
2. Предложението за кандидат за председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори се придружава с
писмени мотиви, които аргументират добрата
професионална репутация на кандидата. Към
предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 72, ал. 2 от Закона за
независимия финансов одит относно наличието на българско гражданство – приложение
№ 2 към решението;
в) декларация за независимост по чл. 72,
ал. 2, т. 4 от Закона за независимия финансов
одит и за несъвместимост по чл. 35, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество – приложение № 3
към решението;
г) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 4
към решението;
д) подробна автобиография;
е) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
ж) свидетелство за съдимост;
з) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава познания в
областите, свързани с финансовия одит, и да
има най-малко 5 години професионален опит
в тези области.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложението заедно с приложените
към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок
не по-късно от 14 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложението и
документите се извършва в съответствие с
изискванията на Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси
становища за кандидатите, вк лючващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведом яване
могат да изпращат в Комисията по бюджет
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и финанси въпроси към кандидатите, които
да им бъдат поставени. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по бюджет и финанси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на изискванията за
заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията, което се излъчва в
реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят по азбучен
ред на собствените им имена от вносителите на предложенията – до две минути на
кандидат. Представянето включва и данни
за специфичната подготовка, мотивацията,
публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатите представят тяхната концепция за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори – до 20
минути на кандидат.
5. Комисията провежда разисквания по
направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси
към кандидатите за председател по азбучен
ред на собствените им имена – до две минути
на народен представител за кандидат. След
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изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията представя в
резюме становищата и въпросите на лицата по
чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до
10 минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комиси ята изготвя по смисъла на
чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването на кандидатите по азбучен
ред на собствените им имена и го внася в
Народното събрание. Към доклада се прилага
проект на решение за избор на всеки кандидат за председател на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
V. Избор на председател на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за председател на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
гласуването се извършва по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите, освен ако
Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран
е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
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8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не пол у чи необходимите
гласове, както и в случаите, когато не са
внесени кандидатури или няма допуснати до
изслушване кандидати, Народното събрание
приема решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 9 май 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ................................................................……………
Декларатор: ...........................

Приложение № 2
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго гражданство.
Декларатор: ...........................

Приложение № 3
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
на основание чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за
независимия финансов одит и чл. 35, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
през последните три години не съм, както и
по време на своята работа като председател на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори няма да:
1. извършвам задължителни одити;
2. държа права на глас в одиторско дружество;
3. бъда член на административен, управителен
или надзорен орган на одиторско дружество;
4. бъда партньор, служител или по друг начин
наето лице от одиторско дружество.
Декларатор: ...........................
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Приложение № 4
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
4833

Декларатор: ...........................

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 4 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и
86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39,
106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.;
попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от
2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г.,
бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75
от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27
и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74
от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от
2016 г. и бр. 24 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 33к, ал. 3“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „33к“ се заличават.
3. Създават се нови ал. 4 – 6:
„(4) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република
България на основание чл. 24м от Закона за
чужденците в Република България се събира
такса 7 лв.
(5) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република
България на основание чл. 33к, ал. 3 от Закона
за чужденците в Република България със срок
до 4 години се събира такса 150 лв.
(6) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република
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България на основание чл. 33к от Закона за
чужденците в Република България със срок
до 4 години се събира такса 110 лв.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 5:
„(5) За разрешаване право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България
на основание чл. 25г от Закона за чужденците
в Република България се събира такса 7 лв.“
§ 3. В чл. 21 се създава ал. 7:
„(7) За издаване на контролен талон „Водач
на моторно превозно средство без наказания“
към свидетелството за управление на моторно
превозно средство се събира такса 4 лв.“
§ 4. Член 23 се отменя.
§ 5. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За първоначална регистрация
на пътно превозно средство, за промяна в
регистрацията на пътно превозно средство
със смяна на табели с регистрационен номер
и за възстановяване регистрацията на пътно
превозно средство с прекратена регистрация
се събира такса, както следва:
1. за автомобили – 35 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета – 30 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 28 лв.
(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира
такса, както следва:
1. за автомобили – 25 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета – 20 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 15 лв.
(3) За промяна в регистрацията на пътно
превозно средство без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 20 лв.
(4) За издаване на разрешение за временно
движение без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 10 лв.
(5) За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната
табела с регистрационен номер, се събира
такса 10 лв.
(6) За спиране от движение на пътно превозно средство по желание на собственика
и за прекратяване регистрацията на пътно
превозно средство по желание на собственика
се събира такса 5 лв.
(7) За пускане в движение на временно
спряно от движение пътно превозно средство
се събира такса, както следва:
1. пускане в движение без извършване на
преглед за техническа изправност – 5 лв.;
2. пускане в движение с извършване на
преглед за техническа изправност – 10 лв.
(8) За извършване на идентификация на
пътно превозно средство по постоянния адрес на собственика – за физическите лица,
или по адреса на регистрация – за стопан-
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ските субекти, извън пункта за регистрация
на съответното звено „Пътна полиция“ при
областната дирекция на Министерството на
вътрешните работи (ОДМВР) освен таксите
по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 9 лв. за
всяко превозно средство.
(9) За извършване на идентификация на
пътно превозно средство на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция“ при ОДМВР, различна от постоянния
адрес на собственика – за физическите лица,
или от адреса на регистрация – за стопанските субекти, освен таксите по ал. 1, 3 или
4 се събира такса 40 лв. за всяко превозно
средство.
(10) За извършване на монтаж на табели с
регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция“
при ОДМВР освен таксите по ал. 1, 3 или 4
се събира такса 5 лв. на брой монтирана регистрационна табела.
(11) За извършване на монтаж на табели с
регистрационен номер извън пункта за регистрация на територия, различна от региона на
постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за
стопанските субекти, освен таксите по ал. 1,
3 или 4 се събира такса 40 лв. на брой ППС.
(12) За възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство се
събира такса 80 лв.“
§ 6. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно
средство и за право на ползване на табели с
регистрационен номер се събират следните
такси:
1. за издаване на дубликат на свидетелство
за регистрация на пътно превозно средство
(част 1 или част 2) – 12 лв.;
2. за право на ползване на табели с регистрационен номер на пътно превозно средство
от търговци по смисъла на Търговския закон,
извършващи внос и продажба на превозни
средства (временни табели с регистрационен
номер) – 650 лв.;
3. за право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в
поредния номер – 1500 лв.;
4. за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри:
„аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са
различни числа от „0“ до „9“, и за табели с
регистрационен номер с комбинация от четири
цифри по желание – 300 лв.;
5. за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви
и/или цифри по желание – 7000 лв.“
§ 7. Член 27 се отменя.
§ 8. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
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„(1) За издаване на удостоверение се събират следните такси:
1. с данни на водач на моторно превозно
средство – 5 лв.;
2. с данни за пътни превозни средства – 5 лв.
за всяко пътно превозно средство.“
§ 9. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Освобождават се от такси по чл. 25
пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и от такси
по чл. 25, ал. 1 пътни превозни средства на
дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на
взаимност.“
§ 10. В чл. 30, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) За извършване на проверка по внесени
искания от заинтересовани лица за издаване
на сертификати, протоколи, разрешителни и
становища за съответствие с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност
на обекти, инсталации и съоръжения и на
становища за съответствие с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност
във връзка с въвеждането в експлоатация на
строежи и за издаване на административен
акт се събират следните такси:“.
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) За извършване на проверка по внесени
искания от заинтересовани лица за издаване
на становища за съответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти по реда на Закона
за устройство на територията и Закона за
Министерството на вътрешните работи и за
издаване на административен акт се събират
следните такси:“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За извършване на проверка по внесено
искане от заинтересовано лице за издаване
на становище за допустимост на строителен
продукт и за издаване на административен
акт се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи – 176 лв.;
2. за издаване на а дминист рат ивен
акт – 124 лв.“
4. Алинея 9 се отменя.
§ 12. Член 31б се изменя така:
„Чл. 31б. (1) За извършване на проверка
по внесено искане от заинтересовано лице
за издаване на протокол за класификация на
строителен продукт и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за протокол за класификация по устойчивост на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи – 193 лв.;
б) за издаване на протокол – 87 лв.;
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2. за протокол за класификация по реакция
на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи – 98 лв.;
б) за издаване на протокол – 85 лв.
(2) За издаване на дубликат на протокол
по ал. 1 се събира такса 5 лв.“
§ 13. Член 31в се изменя така:
„Чл. 31в. (1) За извършване на проверка
по внесено искане от заинтересовано лице
за издаване на документ за правоспособност
(сертификат) за осъществяване на дейности,
свързани с монтаж, сервизно обслужване,
поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
парникови газове, и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за физически лица – 53 лв.;
2. за юридически лица:
а) за разглеждане на представените документи – 117 лв.;
б) за издаване на а дминист рат ивен
акт – 33 лв.
(2) За издаване на дубликат на документ
за правоспособност (сертификат) по ал. 1 се
събира такса 5 лв.“
§ 14. Член 31г се изменя така:
„Чл. 31г. (1) За оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене се събират
следните такси:
1. за разглеждане на представените документи – 241 лв.;
2. за издаване на а дминист рат ивен
акт – 131 лв.
(2) За издаване на дубликат на административен акт по ал. 1, т. 2 се събира такса 5 лв.“
§ 15. Създава се чл. 31ж:
„Чл. 31ж. (1) За изготвяне на експертна
оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в
случаите, предвидени в нормативен акт, се
събират следните такси:
1. з а кон т р ол н и ус т р ойс т ва до 6 0
зони – 213 лв.;
2. за контролни устройства от 61 до 150
зони – 392 лв.;
3. за контролни устройства от 151 до 350
зони – 482 лв.;
4. з а кон т р о л н и ус т р ойс т в а н а д 350
зони – 572 лв.
(2) За изготвяне на експертна оценка по ал. 1
при извършване на частична реконструкция и
преустройство се събира такса в размер 50 на
сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(3) При повторно искане за изготвяне на
експертна оценка по ал. 1 след отстраняването
на забележките, дадени при първоначалната
експертна оценка, се събира такса в размер
50 на сто от таксата, определена по реда на
ал. 1, а при всяко искане след повторното за
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изготвяне на експертна оценка по ал. 1 се
събира такса в размер 25 на сто от таксата,
определена по реда на ал. 1.“
§ 16. В чл. 45а, ал. 1 след думите „или на
Конфедерация Швейцария“ се добавя „и на член
на семейството на гражданин на Европейския
съюз, който не е гражданин на Европейския
съюз – за издаване на временно удостоверение“.
§ 17. Създава се нов чл. 46в:
„Чл. 46в. (1) За издаване на „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ на чужденец, получил право
на пребиваване на основание чл. 24м или 25г
от Закона за чужденците в Република България, се събира такса 18 лв., като услугата се
извършва в срок до 30 дни.
(2) За бързо издаване на документа по ал. 1
съответната такса се заплаща с увеличение
два пъти, когато по искане на лицето услугата
се извършва в срок до 3 работни дни.“
Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4710

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 4 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за 2018 г. в общ размер
14 001 200 лв., в т.ч. персонал – 11 557 000 лв.
(2) Увеличава показателите по чл. 31, ал. 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г., както следва:
1. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г. – със сумата 2 429 978 лв.;
2. максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2018 г. – със сумата 2 433 586 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на намаление на разходите
в общ размер 4 323 852 лв., в т.ч. персонал – 3 433 283 лв. по бюджетите на бюджетните организации по чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3,
т. 2, чл. 4, т. 2 и чл. 5, т. 2, на бюджетните
им взаимоотношения с централния бюджет за
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2018 г. по чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, т. 1, чл. 4,
т. 1 и чл. 5, т. 1 в общ размер 4 284 178 лв. и
на приходите по чл. 2, ал. 1, т. 3;
2. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2018 г. – 1 046 253 лв.,
в т. ч. персонал – 500 000 лв.;
3. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2018 г. – 8 631 095 лв.
Чл. 2. (1) На Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(КПУКИ) за 2018 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на КПУКИ с централния бюджет – в
размер 1 122 959 лв.;
2. разходите по бюджета на КПУКИ в размер 1 162 633 лв., в т. ч. персонал – 923 796 лв.;
3. приходите по бюджета на КПУКИ в
размер 39 674 лв.;
4. показателите по чл. 42, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г., както следва:
а) максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г. – със сумата 224 615 лв.;
б) максимален размер на новите задължения на разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2018 г. – със сумата 228 223 лв.
(2) Приходите по бюджета на КПУКИ за
2018 г. постъпват по бюджета на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество за 2018 г.
Чл. 3. На Министерския съвет за 2018 г.
се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерския съвет с централния
бюджет в размер 1 732 854 лв.;
2. разходите по бюджетна програма „Други
дейности и услуги“ по бюджета на Министерския съвет за 2018 г., свързани с дейността на
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията към Министерския съвет, в размер
1 732 854 лв., в т.ч. персонал – 1 152 707 лв.;
3. показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г. със сумата 580 147 лв.
Чл. 4. На Сметната палата за 2018 г. се
намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на Сметната палата с централния бюджет
в размер 219 475 лв.;
2. разходите по бюджета на Сметната палата
на съответното звено, свързано с дейността
по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
и други длъжности – 219 475 лв., в т.ч. персонал – 193 300 лв.;
3. показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г. със сумата 26 175 лв.
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Чл. 5. На Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС) за 2018 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на ДАНС с централния бюджет в размер
1 208 890 лв.;
2. разходите по „Политика в областта на
националната сигурност“ по бюджета на ДАНС
за 2018 г., свързани с дейността на съответната
специализирана дирекция за противодействие
на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, в размер
1 208 890 лв., в т.ч. персонал – 1 163 480 лв.;
3. показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г. със сумата 45 410 лв.
Чл. 6. (1) Председателят на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да
извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3, т. 1
промени по бюджета си за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Председателят на Сметната палата,
председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ и главният секретар на
Министерския съвет да извършат съответните промени по бюджетите си за 2018 г. и да
уведомят министъра на финансите.
(3) Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество да извърши
произтичащите от чл. 1, ал. 3, т. 2 и 3 промени
по бюджета си за 2018 г. на база на фактически
извършени разходи след разходване на средствата, предвидени по чл. 31, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г., и на средствата по чл. 1, ал. 3, т. 1
и да уведоми министъра на финансите.
(4) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1, 2, 3 и 16 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, чл. 109,
ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и
чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, 3, 4 и 5.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4711
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 4 МАЙ 2018 Г.

за уреждане на отношенията във връзка
с преобразуването на административните
структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Правоприемник на активите,
пасивите, архива, информационния ресурс
и на другите права и задължения на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, Центъра за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския
съвет, съответното звено в Сметната палата,
свързано с дейността по отменения Закон
за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности,
и съответната специализирана дирекция на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
свързана с противодействие на корупционни
прояви сред лицата, заемащи висши държавни
длъжности, е Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
(2) Дълготрайните материални активи,
ползвани от Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси,
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност
към Министерския съвет, съответното звено
в Сметната палата, свързано с дейността по
отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други
длъжности, и съответната специализирана
дирекция на Държавна агенция „Национална
сигурност“, свързана с противодействие на
корупционни прояви сред лицата, заемащи
висши държавни длъжности, се предоставят
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество при спазване на изискванията на
Закона за държавната собственост.
Чл. 2. (1) Преминаването на служебните
и трудовите правоотношения на служителите
от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за
превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено в Сметната
палата, свързано с дейността по отменения
Закон за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни и други длъжности,
и съответната специализирана дирекция на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
свързана с противодействие на корупционни
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прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, се извършва считано от
23 януари 2018 г.
(2) До 22 януари 2018 г. изплащането на
основните и допълнителните възнаграждения,
на осигурителните и здравноосигурителните вноски и на дължимите обезщетения на
служителите от структурите, вливащи се в
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, се извършва за сметка на бюджета
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за
превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност, Сметната палата
и Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и председателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ със съвместен акт определят реда за
предаване от Държавна агенция „Национална
сигурност“ на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество на действащия оперативен отчет и архивния оперативен отчет,
водени във връзка с осъществяването на
дейността по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, в
редакцията му до влизането в сила на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20 от 2018 г.).
Чл. 4. За предаването и приемането на
активите, пасивите и дълготрайните материални активи се подписват споразумителни и
разделителни протоколи от ръководителите
на административните структ у ри по § 6,
ал. 1 и 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, председателя на Сметната палата и на председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва компенсирани промени по
бюджетите на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Сметната палата и
Държавна агенция „Национална сигурност“,
произтичащи от дейностите по преобразуването на административните структури съгласно
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20
от 2018 г.), по реда на Закона за публичните
финанси.
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Чл. 6. Вътрешнокомпенсираните промени
по бюджетите и управлението на имотите – държавна собственост, предоставени на
административните структури по § 6, ал. 1 и 2
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, ще бъдат уредени в отделни постановления на Министерски съвет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 16 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от
2018 г.; изм., бр. 20 от 2018 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4712

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 8 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 76 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 27:
„27. подпомага министъра на регионалното
развитие и благоустройството при изпълнение
на дейностите по картографиране на сеизмичния риск.“
2. В ал. 2 след думата „заповед“ се добавя
„на изпълнителния директор на Агенцията“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „звено за вътрешен одит“ се заличават.
§ 3. В глава трета раздел IV се отменя.
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
и финансово обслужване“.“
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирек ци я „А дминист ративноправно и финансово обслужване“:
1. организира и извършва правното обслужване, включително във връзка с договори,
споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, съгласуване
на проекти на актове, изготвени от администрацията, както и контрола за срочното
изпълнение на задачите;
2. организира дейностите и оказва методическа помощ при административното обслуж-
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ване на физическите и юридическите лица,
включително организирането и сключването
на споразумения с общини и ведомства за
предоставяне на услуги и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и
за предоставяне на услуги от Геокартфонда,
както и споразумения с общини и ведомства
за съвместна дейност при административното
обслужване на физически и юридически лица;
3. подпомага дирекциите от специализираната администрация при разработване на
дългосрочни и годишни програми за развитието на дейностите по кадастър, геодезия и
картография;
4. извършва деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив;
5. организира и участва в дейността по
кадровия подбор; изготвя проекти на трудови
договори и актове за назначаване на държавните служители, разработва проекти на нормативни актове за средната работна заплата
и числеността на служителите; организира и
провежда курсове, семинари и други форми
на обучение за повишаване квалификацията
на служителите; извършва дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно нормативните актове;
6. изготвя становища по прилагането на
ЗКИР и на ЗГК и участва в разработването
на проекти на нормативни актове в областта
на кадастъра, геодезията, картографията и
геоинформатиката и на методически указания
по прилагането им; съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;
7. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически
лица по въпроси, свързани с дейностите по
административното обслужване;
8. изготвя т ръж ната док у ментаци я по
процеду рите за възлагане на обществени
поръчки, планове, отчети и други документи
съгласно Закона за обществените поръчки
(ЗОП), включително договори, споразумения,
проекти на заповеди; организира провеждането
на процедурите съгласно ЗОП;
9. води регистъра на договорите и споразуменията в Агенцията и осигурява съхраняването на техните досиета;
10. организира и извършва финансовосчетоводното обслужване на Агенцията в
съответствие с изискванията на националното
законодателство, включително съставянето на
проекта на бюджет;
11. анализира и администрира разходите,
извършвани от Агенцията;
12. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и
анализи;
13. осигурява данните и изготвя годишния
финансов отчет на Агенцията;
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14. осигу рява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
15. подпомага и координира дейността на
Агенцията във връзка с участието є в международни дейности в областта на геодезията,
картографията и кадастъра;
16. планира и проучва възможности за
допълнителни източници на финансиране на
дейностите, извършвани от Агенцията;
17. осъществява подготовката, разработването и изпълнението на проекти, финансирани
от меж дународни финансови институции,
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, други финансови инструменти или
механизми;
18. създава и поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда
медийни стратегии и политики;
19. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията
с машини и съоръжения, резервни части,
инвентар, консумативи и обзавеждане;
20. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на Агенцията;
21. осигурява поддръжката на сградния
фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни
изпълнители;
22. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с
транспорт, както и регистрацията на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка,
ремонт и годишни прегледи;
23. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности.“
§ 6. Член 13 се отменя.
§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Геодезия, карто
графия и кадастър“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ и
служби по геодезия, картография и кадастър.“
§ 8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Геодезия, картография
и кадастър“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията,
картографията и кадастъра;
2. разработва дългосрочна програма и
стратегия за развитието на дейностите по
геодезията и картографията;
3. разработ ва д ъ лгосрочна и годишна
програма по чл. 94, ал. 2 ЗКИР и изготвя
отчетите за изпълнението им;
4. изготвя анализи, отчети, становища и
отговори на постъпили въпроси в областта
на геодезията, картографията и кадастъра;
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5. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра, разработва
методически указания по прилагането им
и съгласува проекти на нормативни актове,
изготвени от други ведомства;
6. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически
и картографски дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) работната геодезическа основа;
в) държавната нивелачна мрежа и мрежата
от мареографни станции;
г) едромащабната топографска карта;
7. планира дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните
регистри, специализираните карти по ЗУЧК
и специализираните карти за устройствено
планиране;
8. подпомага провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и
кадастралните регистри;
9. осъществява връзката с ведомства и общини за получаване на данни за създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри;
10. провежда процедурите по създаване
на кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри чрез преобразуване на картата на
възстановената собственост;
11. преобразува картата на възстановената
собственост в кадастрална карта и кадастрални
регистри и контролира цялостната дейност по
преобразуването;
12. ръководи методически и координира
службите по геодезия, картография и кадастър
при изпълнението и приемането на геодезически, картографски и кадастрални дейности;
13. контролира дейността на службите по
геодезия, картография и кадастър относно
спазването на процедурите при създаване
и под държане на ка даст ра лната карта и
кадастралните регистри, специализираните
карти по ЗУЧК и специализираните карти
за устройствено планиране;
14. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните
данни за обектите – публична държавна и
публична общинска собственост, по ЗУЧК;
15. изготвя технически задания и прави
предложения за възлагане на обществени
поръчки за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;
16. организира и поддържа дейността на
Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването
с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;
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17. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически, картографски и кадастрални материали и данни
в Геокартфонда;
18. администрира и поддържа базите данни
с геодезическа, кадастрална и специализирана
информация в създадения електронен архив
на Геокартфонда и извършва мониторинг за
функционирането на специализираната информационна система;
19. води регистър на географските имена в
Република България, установява транскрип
цията и правописа им и въвеж дането на
техните стандартизирани форми за нуждите
на топографията, картографията, кадастъра,
средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;
20. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за изработване на геодезически и картографски материали и данни, изработва отчет за
тяхното изпълнение;
21. организира и контролира дейността
по вписване и заличаване от регистрите на
правоспособните лица;
22. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на
кадастрални данни и други данни;
23. осъществява контрол върху сключените
договори за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва
отчет за тяхното изпълнение;
24. разработва стандарти за работа на
службите по геодезия, картография и кадастър;
25. извършва планови и извънпланови проверки на административните звена относно
изпълнението на приложимите за дейността
на Агенцията нормативни актове и указания;
26. извършва други проверки по конкретни
въпроси и случаи, възложени със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията;
27. анализира практиката по прилагането
на нормативните актове по геодезия, картография и кадастър от административните
звена на Агенцията и при необходимост прави
предложения за тяхното изменение;
28. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на Агенцията;
29. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Агенцията;
30. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически
лица по въпроси, свързани с дейностите по
създаване и поддържане на кадастралната
карта и кадастралните регистри;
31. извършва контрол на кадастралната
карта, специализираните карти по ЗУЧК,
специа лизираните карти за уст ройствено
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планиране и оцифрените кадастрални планове
чрез геодезически измервания и дава становища и предложения и анализира получените
резултати;
32. предоставя кадастрална информация
за територията на страната;
33. участва в приемането на материалите
и данните, получени в процеса на картографиране на сеизмичния риск.“
§ 9. Член 16 се отменя.
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола
на дейностите в областта на специализираните
информационни и геоинформационни системи;
2. контролира и координира дейностите,
свързани с информационната система на
кадастъра и защитата на информацията от
неоторизиран достъп;
3. поддържа базите данни с кадастрална
и специализирана информация в работно и
актуално състояние и извършва мониторинг
на функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от
данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография
и кадастър;
4. администрира дейността по даване право
на достъп на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията;
5. организира и координира интеграцията
на нови информационни и геоинформационни
системи и разширяването на функционалността на съществуващите;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и
организации;
7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със
специализирани информационни и геоинформационни системи;
8. организира и контролира изграждането и
поддържането на инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите
на Агенцията съгласно Закона за достъп до
пространствени данни и Директива 2007/2/
EО на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE) (Директива 2007/2/EО);
9. организира и контролира създаването
на метаданни с определено съдържание за
масивите от пространствени данни и услуги,
попадащи в приложното поле на Директива
2007/2/EО;

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

10. организира и контролира осигуряването
на оперативна съвместимост и хармонизация
на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;
11. организира и контролира изграждането
и поддържането на мрежа от услуги (мрежови
услуги), свързани с масивите от и услугите за
пространствени данни, за които са създадени
метаданни;
12. осъществява комуникацията с европейските институции относно изпълнението на
Директива 2007/2/EО;
13. организира и контролира изработването
и поддържането на продуктите на Асоциация „EuroGeographics“ за проектите, в които
участва Агенцията;
14. администрира, поддържа и контролира
уебстраниците, регистрите на правоспособните лица и вътрешната мрежа на Агенцията;
15. организира поддръжката на хардуера и
софтуера и на специализирани информационни
и геоинформационни системи на Агенцията
и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното
осигуряване;
16. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията,
следи за удовлетвореността на потребителите
на кадастрална информация и предлага насоки
за развитие;
17. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и
изработва отчет за тяхното изпълнение;
18. подпомага провеждането на процедури
по ЗОП за географски информационни системи, информационни системи, комуникации,
електронни услуги, хардуер и базов софтуер.“
§ 11. В чл. 18, ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и оценява тяхната точност
и актуалност“ се заличават.
2. Създава се т. 11:
„11. преобразува картата на възстановената
собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри.“
§ 12. Приложението към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра
на регионалното развитие и благоустройството –
417 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на
информацията
1
Финансов контрольор
1
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Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Геодезия, картография и
кадастър“
дирекция „Информационни технологии
и пространствени данни“
служби по геодезия, картография и
кадастър

35
35
378
39
13
326“

Заключителни разпоредби
§ 13. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 171 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (ДВ, бр. 68 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „397“ се заменя с „417“.
2. В т. 3 числото „421“ се заменя с „401“.
§ 14. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Дирекцията за
национален и строителен контрол, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г., бр. 22, 58 и 103
от 2012 г., бр. 78 от 2013 г. и бр. 81 и 102 от
2014 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „421“ се
заменя с „401“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „381“ се заменя с „361“.
3. На ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото
„320“ се заменя с „300“.
§ 15. По предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
министърът на финансите извършва по реда
на чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните
финанси произтичащите от постановление т о вът реш ноком пенси ра н и п ромен и на
утвърдените разходи по бюджетни програми
„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес
в строителството“ и „Геодезия, картография и
кадастър“ в рамките на утвърдените разходи
по „Политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра
и имотния регистър, подобряване качеството
на превантивния и текущия контрол в строи
телството и на строителните продукти“ по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2018 г.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4789
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 7
от 27 април 2018 г.

за укрепване на превозваните товари
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. задълженията на водачите и превозвачите
за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите
при превоза, товаренето, разтоварването и
обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с
укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.
(2) Укрепването на товарите, превозвани с
пътни превозни средства (ППС), се извършва
така, че да не пречи на безопасното управление
на превозното средство и да не застрашава
живота и здравето на участниците в движението, имуществото им, както и околната среда.
Чл. 2. Тази наредба се прилага за товари,
превозвани с превозни средства с максимална
конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории:
1. моторни превозни средства от категория
N1, проектирани и конструирани основно за
превоз на товари, с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 t;
2. моторни превозни средства от категории
N2 и N3, проектирани и конструирани основно
за превоз на товари, с технически допустима
максимална маса над 3,5 t;
3. превозни средства от категории O3 и
O4, проектирани и конструирани основно за
превоз товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t;
4. колесни трактори от категория Т5, които
се използват за превоз на товари главно по
пътища, отворени за обществено ползване,
и чиято конструктивна максимална скорост
надвишава 40 km/h.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ И ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Чл. 3. Преди натоварването водачът е
длъжен:
1. да приложи най-подходящите методи за
обезопасяване на товарите съгласно изискванията на чл. 8;
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2. да определи броя и вида и да използва
необходимите средства за максимална надеждност на обезопасяването.
Чл. 4. (1) Водачът на автомобила присъства
задължително при товаренето и укрепването
на товара и следи за спазване на следните
изисквания:
1. натоварването да се извършва в съответствие с максимално допустимата маса на ППС;
2. товарът да се разпределя в съответствие
с допустимото максимално натоварване на
ос на ППС;
3. разполагането на товара в ППС да се
извършва, като се взема предвид последователността на последващото разтоварване;
4. при натоварването да не се оставя празно
пространство между отделните товари, освен
ако товарите не са обезопасени по начин, позволяващ наличието на празно пространство;
5. разполагането на закрепващите приспособления да се извършва с оглед осигуряване
на равномерно разпределение на инерционните
сили, възникващи в процеса на движение;
6. използването на закрепващите приспособления за обезопасяване по начин, непозволяващ повреждането на товара и на самите тях.
(2) Преди започване на товаренето водачът
е длъжен да провери качеството и състоянието
на закрепващите приспособления.
(3) Когато товарът е предварително натоварен на полуремарке или ремарке и се
приема от интермодален терминал, водачът
проверява начина на укрепването на товара.
Чл. 5. По време на превоза водачът е длъжен:
1. да проверява периодично обезопасяването на товара;
2. в случай на екстремно спиране или други
необичайни действия, възникнали по време
на движение, да провери обезопасяването на
товара на най-близкото безопасно място;
3. след всяко разтоварване, преразпределение на товара и/или допълнително натоварване
да провери обезопасяването на товара;
4. да управлява превозното средство внимателно, като избягва рязкото изменение на
посоката на движение и рязкото спиране и
потегляне;
5. при поискване от контролните органи да
представи валиден сертификат, че структурата
на каросерията отговаря на изискванията на
БДС EN 12642, с изключение на автомобилите
от категория N1.
Чл. 6. Превозвачът е длъжен:
1. да извършва превоз на товари само
с превозни средства, които имат валиден
сертификат, че структурата на каросерията
отговаря на изискванията на БДС EN 12642, с
изключение на моторните превозни средства
от категория N1;
2. да осигу ри на водача необходимите
обезопасителни средства за укрепване;
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3. да осигури на водача валиден сертификат от проверката съгласно изискванията на
БДС EN 12642.
Г л а в а

т р е т а

ПРИНЦИПИ НА ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО
НА ТОВАРИТЕ
Чл. 7. (1) Обезопасителните средства, които
се използват за обезопасяване на товарите,
трябва да предпазват от накланяне или преобръщане на товара и да издържат на следните
сили, произтичащи от ускоряванията или
забавянията на превозното средство:
1. в посока на движението – 0,8 пъти теглото на товара;
2. в странична (напречна) посока – 0,5 пъти
теглото на товара;
3. в посока срещу движението – 0,5 пъти
теглото на товара.
(2) При управлението на превозното средство, включително аварийни ситуации при
маневри за потегляне, при изкачване или
спускане по наклон, товарите следва да са
укрепени така, че:
1. да могат само минимално да променят
положението си един спрямо друг, спрямо
стената или повърхност та на превозното
средство;
2. да не могат да излизат извън товарното
отделение или да не излизат извън площта,
определена за товара.
(3) При обезопасяването на товара се отчитат приложимите изисквания относно здравината на следните компоненти на ППС, когато
те се използват за обезопасяване на товара:
предната преграда на товарната платформа,
страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване.
(4) За обезопасяването на товара се използват един или повече, или комбинация от
следните методи за укрепване:
1. заключване;
2. застопоряване (локално/цялостно);
3. пряко привързване;
4. горно привързване.
Чл. 8. Укрепването на товара се извършва
по един или повече от следните стандарти:
БДС ЕN 12195-1, БДС ЕN 12195-2, БДС ЕN
12195-3, БДС ЕN 12195, БДС ЕN 12640, БДС
ЕN 12642, БДС ЕN 283, ISO 1161 и ISO 1496,
приложими към превозвания товар и превозното средство.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ, ВИДОВЕ НЕИЗПРА ВНОСТИ. К Л АСИФИК А ЦИ Я Н А
НЕИЗПРАВНОСТИТЕ
Чл. 9. (1) Службите за контрол по чл. 165,
ал. 1 и чл. 166, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата съобразно компетентностите
си извършват контролни проверки за спазване на изискванията за обезопасяване на
товарите.
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(2) При проверките се установява дали при
управлението на ППС, включително при аварийни ситуации или маневри за потегляне при
изкачване по наклон или спускане, товарите:
1. променят минимално положението си
един спрямо друг и спрямо стените или повърхностите на превозното средство;
2. могат да излязат извън товарното отделение или да излязат извън площта, определена
за товара.
(3) Проверките се извършват чрез визуална
оценка на правилното използване на подходящи и в необходимия обем мерки за обезопасяване на товара. Когато е целесъобразно,
могат да се измерват силите на напрежение,
да се изчислява и ефикасността на обезопасяването и да се проверяват сертификатите
по чл. 6, т. 3.
(4) Правилата, по които се извършва оценка
дали са спазени изискванията за обезопасяване
на превозвания товар и видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите,
са определени в приложение № 1.
(5) Неизправностите, свързани с укрепването на товари по ал. 4, се класифицират в три
групи според степента на риска, както следва:
1. незначителна неизправност – когато
товарът е бил обезопасен правилно, но е
целесъобразно да се дадат препоръки за безопасност от проверяващите органи;
2. значителна неизправност – когато товарът не е бил обезопасен достатъчно и е
възможно значителното му изместване или
преобръщане на части от него;
3. опасна неизправност – когато безопасността на движението е пряко застрашена
поради риск от изсипване, разливане или
изпадане на товара или на част от него или
поради опасност, произтичаща пряко от товара и застрашаваща живота или здравето
на хората.
(6) Когато са налице неизправности от
повече от една от групите по ал. 5, те се
класифицират в групата на неизправностите
с най-висок риск от тях.
(7) Когато неизправностите са от една и
съща група по ал. 5, но може да се очаква,
че въздействието на всяка от тях е по-силно
поради комбинацията помежду им, неизправностите се класифицират в следващата по
степен на риска група неизправности.
Чл. 10. Когато при извършена контролна
проверка се установи значителна или опасна
неизправност, свързана с укрепването на товара, то тя се отстранява, преди превозното
средство да се използва отново по пътищата,
отворени за обществено ползване.
Чл. 11. (1) Изпълнителната 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 про-
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верка 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.
(2) Изпълнителната агенция „Автомобилна
администрация“ предоставя по електронен
път на Европейската комисия 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.
(3) Първият доклад по ал. 2 обхваща период от две години считано от 1 януари 2019 г.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба „товар“
са всички стоки, които обикновено биха се
поставили във или върху частта от превозното
средство, предназначена за превоз на товари,
които не са постоянно прикрепени към него,
включително предмети в носители на товари,
като касети, подвижни тела или контейнери
в превозни средства.
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията
на 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.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 127, ал. 4 от Закона за движението по
пътищата и е съгласувана с министъра на
вътрешните работи.
§ 4. Наредбата влиза в сила на 20 май 2018 г.

Правила за извършване на оценка и видовете неизправности
Елемент

Неизправности

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 4

Оценка на неизправностите
Незначителна Значителна Опасна

А
Б
В

Г

10.

Опаковката не позволява подходящо обезопасяване
По преценка
на товара
Една или повече единици товар не са правилно
По преценка
поставени
Превозното средство не е подходящо за натовареПо преценка
ния товар (неизправност, различна от посочените
в т. 10)
Очевидни дефекти в надстройката на превозното
По преценка
средство (неизправност, различна от посочените в
т. 10)
Пригодност на превозното средство

на проверяващия
на проверяващия
на проверяващия

на проверяващия

Незначителна Значителна Опасна
10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

Предна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)
Отслабващи частите щети от ръжда или деформаx
ции
Пукнатата част застрашава целостта на товарното
отделение
Недостатъчна здравина (сертификат или етикет,
x
ако е приложимо)
Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар
Странични стени (ако се използват за обезопасяване на товара)
Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации,
неудовлетворително състояние на панти и брави
Частта е пукната; липсващи или нефункциониращи
панти или брави
Недостатъчна якост на подпорите (сертификат или
етикет, ако е приложимо)

x

x

x
x
x
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Неизправности

Оценка на неизправностите
Незначителна Значителна Опасна

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар
10.2.3.

Недобро състояние на гредите на страничните стени

x
x

Частта е пукната
10.3.
10.3.1.

x

Задна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)
Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации,
неудовлетворително състояние на панти и брави

x

Частта е пукната; липсващи или нефункциониращи
панти или брави
10.3.2.

Недостатъчна здравина (сертификат или етикет,
ако е приложимо)

x
x

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар
10.4.
10.4.1.

x

Междинни прегради (ако се използват за обезопасяване на товара)
Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации
или недостатъчно прикрепване към превозното
средство

x

Частта е пукната; прикрепването към превозното
средство е нестабилно
10.4.2.

Недостатъчна здравина или неподходяща конструкция

x
x

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар
10.5.
10.5.1.

x

Точки на привързване (ако се използват за обезопасяване на товара)
Недобро състояние или неподходяща конструкция

x

Неспособни да поемат силите, упражнявани от
привързването
10.5.2.

Недостатъчен брой

x
x

Недостатъчен брой за поемане на натиска, упражняван от въжетата
10.6.
10.6.1.

x

Изисквани специални структури (ако се използват за обезопасяване на товара)
Недобро състояние, повреда

x

Частта е пукната; не е в състояние да поеме силите на задържане
10.6.2.

Неподходяща за превозвания товар

x
x

Липсва
10.7.

x

Под (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.7.1.

Недобро състояние, повреда

10.7.2.

Недостатъчно максимално допустимо натоварване

x

Частта е пукната; неспособна да носи товар

x
x

Неспособен да носи товар
20.

Методи на задържане

20.1.

Заключване, застопоряване и пряко привързване

20.1.1.
20.1.1.1

x

Пряко закрепване на товара (застопоряване)
Разстоянието напред до предната стена е прекалено голямо, ако се използва за пряко обезопасяване
на товара
Повече от 15 см и опасност от проникване през
стената

x

x
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Оценка на неизправностите
Незначителна Значителна Опасна

20.1.1.2.

Страничното разстояние до страничната стена е
прекалено голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на товара

x

Повече от 15 см и опасност от проникване през
стената
20.1.1.3.

x

Разстоянието назад до задната стена е прекалено
голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на
товара

x

Повече от 15 см и опасност от проникване през
стената
20.1.2.
20.1.2.1.

x

Устройствата за закрепване, като шини за привързване, застопоряващи греди, летви и
клинове отпред, отстрани и отзад
Неправилно прикрепване към превозното средство

x

Недостатъчно прикрепване

x

Не е в състояние да поеме силите на задържане,
хлабаво
20.1.2.2.

Обезопасяването е неправилно

x
x

Недостатъчно обезопасяване

x

Напълно нефункциониращо
20.1.2.3.

Недостатъчно подходящо осигурително оборудване

20.1.2.4.

Избраният метод за обезопасяване на опаковката
не е оптимален

x
x

Напълно неподходящо осигурително оборудване

x
x

Избраният метод е напълно неподходящ
20.1.3.
20.1.3.1.

x

Пряко обезопасяване с мрежи и платнища
Състояние на мрежите и платнищата (етикетът
липсва/повреден е, но устройството е все още в добро състояние)
Устройствата за задържане на товара са повредени

x

x

Устройствата за задържане на товара са сериозно
повредени и вече са неподходящи за използване
20.1.3.2.

Недостатъчна здравина на мрежите и платнищата

x
x

Способността за поемане е по-малка от 2/3 от необходимите сили на задържане
20.1.3.3.

Недостатъчно закрепване на мрежите и платнищата

x
x

Закрепването е по-малко от 2/3 от необходимите
сили на задържане
20.1.3.4.

Мрежите и платнищата не са достатъчно подходящи за обезопасяване на товара

x
x

Напълно неподходящи
20.1.4.
20.1.4.1.

x

Отделяне и уплътняване на товарните модули или на пространствата на отстояние
Непригодност на елементите за отделяне и уплътняване

x

Прекомерно отделяне на пространствата на отстояние
20.1.5.
20.1.5.1.

x

Пряко закрепване (хоризонтално, напречно, диагонално, с ремък или пружини)
Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща
Под 2/3 от изискваната здравина

x
x
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Оценка на неизправностите
Незначителна Значителна Опасна

20.2.

Обезопасяване чрез фрикционен заключващ механизъм

20.2.1.

Постигане на изискваната здравина на обезопасяване

20.2.1.1.

Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща

x

Под 2/3 от изискваната здравина
20.3.
20.3.1.

x

Използвани устройства за задържане на товара
Непригодност на устройствата за задържане на товара

x

Напълно неподходящо устройство
20.3.2.

20.3.3.

Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана,
липсва или е повреден, но устройството функционира нормално

x
x

Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана,
липсва или е повреден, устройството показва значително влошено функциониране

x

Устройствата за задържане на товара са повредени

x

Устройствата за задържане на товара са сериозно
повредени и вече са неподходящи за използване
20.3.4.

x

Неправилно използвани лебедки за привързване

x

Дефектни лебедки за привързване
20.3.5.

x

Неправилно използване на задържането на товара
(напр. липса на ъглови обезопасители)

x

Използване на дефектни устройства за задържане
на товара (напр. възли)
20.3.6.

x

Прикрепянето на устройствата за задържане на товара е неправилно

x

Под 2/3 от изискваната здравина
20.4.
20.4.1.

x

Допълнително оборудване (напр. подложки против приплъзване, ъглови обезопасители,
плъзгащи се ъглови обезопасители)
Използвано неподходящо оборудване

x

Използвано погрешно или дефектно оборудване

x

Използваното оборудване е напълно неподходящо
20.5.

x

Превоз на насипен материал, лек и несвързан материал

20.5.1.

Насипният материал бива отвяван при използването на превозното средство на пътя, което може да
наруши трафика

20.5.2.

Насипният товар не е подходящо обезопасен

x

Създава опасност за трафика

x
x

Загубата на товар създава опасност за трафика
20.5.3.

Липса на покривало за леки товари

x
x

Загубата на товар създава опасност за трафика
20.6.

Превоз на обла дървесина

20.6.1.

Превозваният материал (трупи) е отчасти разхлабен

20.6.2.

Здравината на прикрепване на товарния модул не е
подходяща

30.

4529

x
x
x

Под 2/3 от изискваната здравина

x

Товарът е изцяло неосигурен

x

Министър:
Ивайло Московски
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 60
от 2 май 2018 г.

за изискванията към документите по чл. 122а,
ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и
10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване
на пенсионна лицензия и на разрешение за
управление на пенсионен фонд
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към:
1. бизнес плана за дейността на пенсионноосигурително дружество по чл. 122а, ал. 1, т. 6
от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. данните за информационната система на
пенсионноосигурително дружество по чл. 122а,
ал. 1, т. 11 от КСО;
3. актюерските разчети за предлаганите
пенсионни схеми от фонд за допълнително
пенсионно осигуряване по чл. 145, ал. 1, т. 3
и чл. 218, ал. 2, т. 3 от КСО;
4. документите за информационната система по чл. 145, ал. 1, т. 7 и чл. 218, ал. 2,
т. 7 от КСО;
5. справката за кадрова обезпеченост на
пенсионноосигурително дружество по чл. 145,
ал. 1, т. 8 и чл. 218, ал. 2, т. 8 от КСО;
6. правилата за процедурите за наблюдение,
измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване по чл. 145, ал. 1, т. 10 и
чл. 218, ал. 2, т. 11 от КСО.
Чл. 2. Бизнес планът за дейността на пенсионноосигурително дружество се изготвя за
тригодишен период и съдържа информация
относно:
1. дру жеството (наименование и общо
представяне);
2. основните цели на дружеството;
3. фондовете, които дружеството предвижда
да учреди;
4. пазарния дял, който дружеството възнамерява да покрие със своите услуги;
5. предлаганите пенсионни схеми и продукти;
6. стратегията на дружеството за привличане на осигурени лица;
7. необходимите финансови, технически и
други ресурси, както и способността на дружеството да осигури тези ресурси;
8. кадровото обезпечаване на дейността по
допълнително пенсионно осигуряване;
9. инвестиционната политика на дружеството;
10. рисковете, свързани с дейността на
дружеството;
11. прогнозни данни за тригодишен период
за приходите и разходите на дружеството, за
броя на лицата, които ще се осигуряват във
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всеки от предвидените за учредяване фондове
за допълнително пенсионно осигуряване и за
размера на нетните им активи.
Чл. 3. (1) Данните за информационната
система на пенсионноосигурителното дружество по чл. 1, т. 2 се представят във вид на
задание за разработване на информационна
система, проект за разработване на информационна система, договор за разработване на
информационна система с подробно описан
предмет на дейност или описание на готова
информационна система.
(2) Заданието, проектът, договорът или
описанието трябва да съответстват на Наредба № 47 от 2012 г. за изискванията към
информационните системи на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 57 от 2012 г.)
(Наредба № 47 от 2012 г.).
Чл. 4. (1) Актюерските разчети по чл. 1,
т. 3 съдържат:
1. описание на предлаганите пенсионни
схеми, включващо:
а) видовете пенсии и други плащания от
съответната пенсионна схема;
б) условията за придобиване на право на
пенсия и на други плащания от съответната
пенсионна схема;
в) реда и начина за изчисляване на размера на пенсиите и на другите плащания при
съответната пенсионна схема;
2. описание на сметните основи, използвани в актюерските разчети, което включва:
а) описание на биометричните таблици за
смъртност, които се прилагат за определяне на
размера на пожизнените пенсии, включващо:
аа) описание на съвкупността от лица,
на база на която са разработени таблиците
(данни от наблюдения на национално ниво,
на браншово ниво, собствени наблюдения);
бб) използван инструментариум за тяхното
разработване;
вв) обосновка за избора им и пригодността
им за актюерските разчети, като в случай на
използване на таблици, разработени от други
институции, се посочва тяхното наименование,
както и обосновка за целесъобразността от
прилагането им;
б) описание в съответствие с изискванията
на буква „а“ на биометричните таблици за
смъртност, които се прилагат за определяне
на размера на пожизнените пенсии за инвалидност, в случаите, когато се предвижда изплащане на такива пенсии съгласно правилника
на съответния фонд и разпоредбите на КСО;
в) техническия лихвен процент, използван
при актюерските разчети, с обосновка за
определянето му;
3. очакван размер и структура (пол, възраст,
осигурителни вноски според осигурителя и
периодичността) на фонда за допълнително
пенсионно осигуряване за период от три години и фактори, които влияят на неговото
финансово състояние:
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а) прогнози за бъдещите осигурителни
вноски и плащания във фонда в зависимост
от броя и структурата на осигурените лица
и пенсионерите;
б) оценка на бъдещите задължения;
в) анализ на риска при различни изменения
на икономически и демографски фактори;
4. ред и начин за определяне на размера на
минималните ликвидни средства на фонда за
допълнително пенсионно осигуряване.
(2) Биометричните таблици за смъртност
по ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ се представят в
самостоятелни приложения към актюерските
разчети поотделно за всеки фонд, от който се
изплаща съответният вид пенсии, и се разработват по единични възрасти, като съдържат:
1. възраст в навършени години;
2. ред на преживелите, ред на умрелите,
ред на вероятностите за преживяване, ред на
вероятностите за умиране;
3. средна продължителност на предстоящия живот;
4. дисконтираните и комутативните числа.
Чл. 5. Документите по чл. 1, т. 4 съдържат
описание на:
1. инста лираното хард уерно оборудване – сървърни системи, работни станции,
структурно окабеляване, други технически
средства, като пожароизвестителни системи,
охранителни системи, електрозахранване,
климатични инсталации, непрекъсваеми токозахранващи устройства;
2. наличния системен и приложен софтуер;
3. основните функционалности на информационната система и предоставяните от нея
електронни услуги;
4. използваните софтуерни, хардуерни и
дру ги техническ и решени я, вк лючително
посочените в т. 1 и 2, за обезпечаване на
спазването на изискванията на стандарта по
чл. 3, ал. 1 от Наредба № 47 от 2012 г.;
5. официалния имейл адрес за контакти и IP
адреса на сървъра, през който се осъществява
обменът на официалната кореспонденция на
пенсионноосигурителното дружество;
6. страницата на пенсионноосигурителното
дружество в интернет и съответствието є с
изискванията на чл. 12 от Наредба № 47 от
2012 г.;
7. други планирани действия за развитие
на информационната система и обезпечаване
на информационната сигурност.
Чл. 6. Справката за кадрова обезпеченост
на пенсионноосигурително дружество съдържа
информация относно:
1. системата за управление;
2. изградените структурни звена, включително териториални офиси;
3. брой на персонала, длъжности и квалификация съгласно длъжностното щатно
разписание.
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Чл. 7. Правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска,
свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, съдържат:
1. идентифицираните инвестиционни рис
кове;
2. методите за измерване на идентифицираните рискове, включително модели за количествено измерване най-малко на лихвения
риск, валутния риск, ценовия риск, кредитния
риск, ликвидния риск, концентрационния риск
и риска при хеджиращи сделки;
3. граничните стойности на наблюдаваните
и измерваните рискове;
4. набора от данни за наблюдение на рисковете по т. 1 и прилагането на методите по
т. 2 и периодичността на предоставяне на
информацията за тях на звеното за управление на риска;
5. процедурите по идентифициране, измерване, анализ и управление на рисковете,
включително:
а) предвидените действия за избягване
на механичното доверяване на кредитни
рейтинги;
б) предприеманите действия при надвишаване на граничните стойности по т. 3 или
при констатиране на прекомерна изложеност
на риск;
в) използването на сделки по чл. 179б, ал. 1
от КСО (хеджиращи сделки), включително:
аа) цели на използването и ниво на хеджиране на инвестиционните рискове;
бб) рисковете, които ще се хеджират, и
рисковете, свързани с хеджиращите сделки;
вв) видовете сделки и базовите активи на
хеджиращите инструменти;
гг) използваната методология за измерване
на риска, свързан с хеджиращите инструменти;
дд) максималния размер на рисковата
експозиция;
ее) използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на
информация за тази оценка;
жж) периодичността на изготвяне на анализи за влиянието на хеджиращите сделки
върху рисковия профил на портфейла на фонда;
6. звената или лицата, отговорни за прилагането на предвидените процедури и за
упражняването на контрол;
7. система за документиране на следваните
процедури.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 122а, ал. 5, чл. 145, ал. 4 и чл. 218, ал. 5 от
КСО и е приета с Решение № 468-Н от 2 май
2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател:
Карина Караиванова
4664
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Плевен след Решение
№ 836 по протокол от 25.01.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, становище от Регионалното
управление на образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, община
Плевен, област Плевен, в Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, община
Плевен, област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Търнене, община Плевен,
област Плевен, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Търнене, община Плевен,
област Плевен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Търнене,
община Плевен, област Плевен, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Търнене, община Плевен,
област Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4678
ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и

училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Плевен след Решение
№ 835 по протокол от 25.01.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, становище от Регионалното
управление на образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на
учениците в по-висока степен – първи гимназиален етап, и създаване на условия за достъп до
качествено образование преобразувам Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Мечка, община
Плевен, област Плевен, в Обединено училище
„Христо Ботев“ – с. Мечка, община Плевен,
област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо Ботев“ – с. Мечка, община Плевен, област Плевен,
да продължат образованието си в преобразуваното
Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Мечка,
община Плевен, област Плевен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Мечка, община
Плевен, област Плевен, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Мечка, община Плевен, област Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4679
ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Провадия след Решение
№ 33-560 по протокол № 33 от 29.03.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Провадия, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково, община
Провадия, област Варна, в Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково, община
Провадия, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
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2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Блъсково, община Провадия, област Варна, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково, община
Провадия, област Варна.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково,
община Провадия, област Варна, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Блъсково, община Провадия, област Варна.
4. Финансиращ орган: Община Провадия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4680
ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Руен след Решение № 300
по протокол № 30 от 30.01.2018 г. на Общинския
съвет – с. Руен, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – втори гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 15.09.2018 г. преобразувам
Обединено училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, община Руен, област Бургас, в Средно училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, община
Руен, област Бургас.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Обединено училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, община Руен, област
Бургас, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, община Руен, област Бургас.
3. Задължителната документация на Обединено училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак,
община Руен, област Бургас, да се съхранява в
преобразуваното Средно училище „Димитър Полянов“ – с. Трънак, община Руен, област Бургас.
4. Финансиращ орган: Община Руен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4681
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-873
от 30 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. Арчар, община Димово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4545
ЗАПОВЕД № РД-18-874
от 30 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. Яньовец, община Димово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4546
ЗАПОВЕД № РД-18-875
от 30 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. Басарбово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4547
ЗАПОВЕД № РД-18-876
от 30 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. Бъзън, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4548

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-877
от 30 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. Долно Абланово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4549
ЗАПОВЕД № РД-18-878
от 30 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. Мартен, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4550
ЗАПОВЕД № РД-18-879
от 30 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. Ново село, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4551
ЗАПОВЕД № РД-18-880
от 30 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. Просена, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4552

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-881
от 30 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. Сандрово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4553
ЗАПОВЕД № РД-18-882
от 30 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. Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4554
ЗАПОВЕД № РД-18-883
от 30 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 Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4555
ЗАПОВЕД № РД-18-884
от 30 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. Бърдарски геран, община Бяла Слатина,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4556
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ЗАПОВЕД № РД-18-885
от 30 март 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-889
от 30 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. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Тетово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4557

4561
ЗАПОВЕД № РД-18-886
от 30 март 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-890
от 30 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. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Хотанца, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4558

4562
ЗАПОВЕД № РД-18-887
от 30 март 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-891
от 30 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. Николово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Червена вода, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4559

4563
ЗАПОВЕД № РД-18-888
от 30 март 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-892
от 30 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. Семерджиево, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Ястребово, община Русе, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4560

4564

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-893
от 3 април 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. Войвода, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4565
ЗАПОВЕД № РД-18-894
от 3 април 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. Бов (гара Бов), община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4566
ЗАПОВЕД № РД-18-895
от 3 април 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. Ивановци, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4567
ЗАПОВЕД № РД-18-897
от 3 април 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. Черешница, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4568

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-898
от 3 април 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. Белевехчево, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4569
ЗАПОВЕД № РД-18-899
от 3 април 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. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4570
ЗАПОВЕД № РД-18-900
от 3 април 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. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4571
ЗАПОВЕД № РД-18-901
от 3 април 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. Комарево, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4572
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ЗАПОВЕД № РД-18-902
от 3 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-906
от 3 април 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. Попица, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Търнак, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4573

4577
ЗАПОВЕД № РД-18-903
от 3 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-907
от 4 април 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. Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Беренде, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4574

4578
ЗАПОВЕД № РД-18-904
от 3 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-908
от 4 април 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. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Блатешница, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4575

4579
ЗАПОВЕД № РД-18-905
от 3 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-909
от 4 април 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. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Враня стена, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4576

4580
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ЗАПОВЕД № РД-18-910
от 11 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-914
от 11 април 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. Габровдол, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Еловдол, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4581

4585
ЗАПОВЕД № РД-18-911
от 11 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-915
от 11 април 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. Горна Глоговица, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Мурено, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4582

4586
ЗАПОВЕД № РД-18-912
от 11 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-916
от 11 април 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. Дивля, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Одраница, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4583

4587
ЗАПОВЕД № РД-18-913
от 11 април 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-917
от 11 април 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. Долна Врабча, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

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. Падине, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4584

4588
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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. Раянци, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-922
от 13 април 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. Букаците, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4589

4612

ЗАПОВЕД № РД-18-919
от 13 април 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. Белев дол, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-923
от 13 април 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. Виево, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4609

4613

ЗАПОВЕД № РД-18-920
от 13 април 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. Бориково, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-924
от 13 април 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. Вълчан, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4610

4614

ЗАПОВЕД № РД-18-921
от 13 април 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. Бостина, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-925
от 13 април 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. Горово, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4611

4615

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

ЗАПОВЕД № РД-18-926
от 13 април 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. Градът, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-930
от 13 април 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. Река, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4616

4620

ЗАПОВЕД № РД-18-927
от 13 април 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. Катраница, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-931
от 13 април 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. Селище, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4617

4621

ЗАПОВЕД № РД-18-928
от 13 април 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. Киселчово, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-932
от 13 април 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. Славейно, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4618

4622

ЗАПОВЕД № РД-18-929
от 13 април 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. Петково, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-933
от 13 април 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. Соколовци, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4619

4623
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ЗАПОВЕД № РД-18-934
от 13 април 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. Тикале, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-938
от 17 април 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. Вировско, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4624

4628

ЗАПОВЕД № РД-18-935
от 13 април 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. Требище, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-939
от 17 април 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. Власатица, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4625

4629

ЗАПОВЕД № РД-18-936
от 13 април 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. Чеплетен, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-940
от 17 април 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. Върбица, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4626

4630

ЗАПОВЕД № РД-18-937
от 17 април 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. Бели извор, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-941
от 17 април 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. Горно Пещене, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4627

4631
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ЗАПОВЕД № РД-18-942
от 17 април 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. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-946
от 17 април 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регист
ри за неурбанизираната територия в землището
на с. Лютаджик, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4632

4636

ЗАПОВЕД № РД-18-943
от 17 април 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. Девене, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-947
от 17 април 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 имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Мало Пещене, община Враца,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров
4633

4637

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-944
от 17 април 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. Костелево, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-948
от 17 април 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регист
ри за неурбанизираната територия в землището
на с. Мраморен, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4634

4638

ЗАПОВЕД № РД-18-945
от 17 април 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. Лиляче, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-949
от 17 април 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. Нефела, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4635

4639

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

ЗАПОВЕД № РД-18-950
от 17 април 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. Оходен, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-954
от 17 април 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. Челопек, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4640

4644

ЗАПОВЕД № РД-18-951
от 17 април 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. Паволче, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-955
от 17 април 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. Смиров дол, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4641

4645

ЗАПОВЕД № РД-18-952
от 17 април 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. Тишевица, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-956
от 17 април 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. Горна Врабча, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4642

4646

ЗАПОВЕД № РД-18-953
от 17 април 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. Три кладенци, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-957
от 17 април 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. Земен, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

4643

4647
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ЗАПОВЕД № РД-18-958
от 17 април 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение
№ 1377 от 28.09.2011 г. на Административния
съд – Благоевград, постановено по административно дело № 450/2011 г., Решение № 2158 от
4.12.2013 г. на Административния съд – Благоевград, постановено по административно дело
№ 789/2012 г., Решение № 592 от 27.04.2015 г. на
Административния съд – Благоевград, постановено по административно дело № 586/2014 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри по отношение на границата на поземлен
имот с идентификатор 17395.501.1259 с поземлен
имот с идентификатор 17395.501.6552, гр. Гоце
Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4648

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-959
от 18 април 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. Боил, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4649

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-960
от 18 април 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. Водно, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4650

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-961
от 18 април 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
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вокил, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4651

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-962
от 18 април 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. Върбино, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4652

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-963
от 18 април 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. Грънчарово, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4653

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-964
от 18 април 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. Долец, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4654

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-965
от 18 април 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
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Златоклас, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4655

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-966
от 18 април 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. Козяк, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4656

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-967
от 18 април 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. Колобър, община Дулово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4657

Изпълнителен директор:
М. Киров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4993 от 27.04.2018 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1276 от 16.07.2002 г. (ДВ,
бр. 75 от 2002 г.) на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол в частта му
относно забрана на „Овча купел“ – ЕООД, София, извършването на разпоредителни сделки с
дълготрайни активи, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемането на менителнични
задължения.

4677

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-90
от 20 март 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Акчелар, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 23.04.2008 г. Решение № 471 от 1.04.2008 г. по
адм. дело № 475/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО „Акчелар“, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Запазват се номерата, площта и вписването
на собствеността в регистъра на новообразувани
имоти № 56 и № 745, като се променя конфигурацията им така, че и двата имота имат достъп
до път № 9508.
Новообразува се имот № 56 с площ 600 кв. м,
собственик Донелия Паскова Донева с нотариален
акт и достъп до път № 9508.
Новообразува се имот № 745 с площ 342 кв. м,
собственик н-ци на Иван Иванович Шостак с
решение на ПК.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
19.05.2009 г. Решение № 6544 от 19.05.2009 г. по
адм. дело № 2015/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Акчелар, КР 522, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 525
и № 526 и от тях се новообразува имот № 999 с
площ 1299 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Валентин Александров Трифонов с
документ: н.а., издаден от Службата по вписванията – Варна, за 1000 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ален
мак, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
14.12.2009 г. Решение № 201 от 19.03.2009 г. по адм.
дело № 1069/2004 г. на Окръжния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Ален мак, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
НИ № 796 става с площ 852 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Георги Иванов Костов
с нотариален акт за 600 кв. м ид.ч.
НИ № 797 става с площ 717 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Камен Стефанов
Киров с нотариален акт за 600 кв. м ид.ч.
Новообразува се имот № 3737 с площ 715 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наслед-
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ниците на Дука Георгиев Андреев с решение на
Поземлената комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.06.2011 г. Решение № 8260 от 10.06.2011 г. по
адм. дело № 14179/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Ален мак, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
НИ № 579 става с площ 600,04 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Валентин Иванов Христов с нотариален акт.
НИ № 580 става с площ 600,15 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Валентин Иванов Христов с нотариален акт.
НИ № 581 става с площ 600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Паун Танев Банов с други (оценителен протокол
на район „Приморски“).
НИ № 582 става с площ 599,96 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Йосиф Иванов Йосифов с н.а.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 379 7 с п л о щ
753,23 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват н-ци на Адами Дамянов Жеков с решение
на ПК – Варна.
НИ № 9636 с НТП – улици, и собственик – общинска собственост, става с площ 156,54 кв. м.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание на ЗСПЗЗ на
местност Балъм дере, землище кв. Владиславово,
община Варна, област Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на вл язло в законна сила
Решение № 1324 от 30.01.2009 г. по адм. дело
№ 5723/2008 г. на Върховния административен
съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Балъм дере, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ № 274 с площ 600 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като единствен собственик Желязко Вълчев Георгиев с документ – уд.,
пмс, оц. прот., б. борд. 4. пощ. клон; – Б.Б. 4. пощ.
клон, и като собственик се вписват наследниците
на Жельо Михайлов Гайдов с документ – решение
на ПК – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение в частта за
стари имоти № 52, 150 и 152 по ПКП.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
20.11.2009 г. Решение № 303 от 27.02.2009 г. по
адм. дело № 2473/2008 г. на Административния
съд – Варна, потвърдено с Решение № 14016
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от 20.11.2009 г. по адм. дело № 6430/2009 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ № 113 (КР 516) с площ 593 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик
Петър Атанасов Тодоров с документ за собственост
„други за 600 кв. м ид.ч.“ и като собственик се
вписва Марин Стоилов Маринов с нотариален
акт на Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 4.05.2012 г. Решение № 1519 от 13.07.2010 г.
по адм. дело № 14/2010 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ № 749 (КР 517) с площ 816,05 кв. м в
регистъра не се променя вписаният като собственик Чавдар Василев Балинов, в документ за
собственост се заличава „оценителен протокол
изд. ВАС, 600 кв. м ид.ч.“ и като документ за
собственост се вписва нотариален акт за 600 кв. м
ид.части 816 кв. м.
За НИ № 750 (КР 517) с площ 677 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик „Димитър Стоянов Димитров с оценителен
протокол изд. ВАС 600 кв. м ид.ч.“ и като собственици се вписват:
– Стоян Георгиев Стоянов с н.а. за 600 кв. м
ид. части от 677 кв. м;
– наследниците на Жека Събева Балашева
за 77 кв. м ид. части от 677 кв. м с решение на
ПК – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 5.07.2010 г. Решение № 895 от 28.05.2009 г.
по адм. дело № 2463/2008 г. на Административния съд – Варна, потвърдено с Решение № 9351
от 5.07.2010 г. по адм. дело № 15408/2009 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на селищно образувание местност
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна,
се извършват следните промени:
Новообразува се имот № 754 (КР 517) с площ
786,16 кв. м, в регистъра като собственици се
вписват Вяра Апостолова Кинова и Валери Гатов
Кинов с н.а. на Службата по вписванията – Варна.
Новообразуван имот № 753 (КР 517) става с
площ 600,29 кв. м и в регистъра като собственици
се вписват: Иванка Русева Атанасова, Маргарита
Атанасова Михнева и Божидар Атанасов Христов,
всичките с н.а.
Новообразуван имот № 752 (КР 517) става с
площ 549,99 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Гинка Димова Кепчева с н.а.
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Новообразува се имот № 5073 (КР 517) с площ
638,42 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Жека Събева Балашева
с решение на ПК – Варна.
Имот № 9591 (КР 517), който е с НТП улица и собственик Община Варна, става с площ
587,85 кв. м с цел достъп до имот № 5073.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязъл в законна сила на
31.05.2011 г. протокол от съдебно заседание от
31.05.2011 г. по адм. дело № 561/2011 г. на Административния съд – Варна, с който е одобрено
постигнатото между страните споразумение по
чл. 178 от АПК:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
– НИ № 1922 (КР 517) става с площ 1037,64 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Боряна
Йорданова Маринова с н.а.
– НИ № 1923 (КР 517) става с площ 803,59 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват Наско
Якимов Димитров и Диана Йорданова Димит
рова с н.а.
– НИ № 1924 (КР 517) става с площ 852,19 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват Александър Иванов Урумов и Красимира Георгиева
Урумова с н.а.
– НИ № 9916 става с площ 252,97 кв. м, с НТП
улици, собственик Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
17.11.2009 г. Решение № 1730 от 22.10.2009 г. по
адм. дело № 2492/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличават се новообразувани имоти № 1346,
1347 и 1348 по ПНИ.
Новообразува се имот № 4877 (КР 517) с площ
1868 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Домна Николова Янева с
решение на Поземлената комисия – Варна.
НИ № 9660 (КР 517) с НТП – улици, и собственик Община Варна променя площта си от
1242 кв. м на 1202 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила
на 13.10.2010 г. Решение № 1885 от 11.11.2009 г.
по адм.д. № 134/2009 г. на Административния
съд – Варна:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 419 (кад. район 516)
става с площ 600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик Златко Лалов
Златков с документ за собственост нотариален акт.
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Новообразуван имот № 4237 (кад. район 516)
става с площ 2069 кв. м и в регистъра за вписания
като собственик „н-ци Георги Тодоров Ганев“ се
вписва като документ за собственост решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Новообразуван имот № 9566 (кад. район 516)
с НТП улици и собственик Община Варна става
с площ 715 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
7. В изпълнение на влязло в законна сила на
20.10.2010 г. Решение № 1980 от 23.11.2009 г. по
адм. дело № 2768/2008 г. на Административния
съд – Варна, оставено в сила с Решение № 12227
от 20.10.2010 г. по адм. дело № 2810/2010 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ № 2702 (КР 517) с площ 1050 кв. м в
регистъра не се променя вписаният като собственик Венцислав Петков Маринов, заличават се
вписаните документи за собственост и идеалните
части и като документи за собственост се вписват:
– Венцислав Петков Маринов с документ „н.а.
за 100 кв. м от 600 кв. м“;
– Венцислав Петков Маринов с документ „н.а.
за 400 кв. м ид. части от 600 кв. м“;
– Венцислав Петков Маринов с документ „н.а.
за 87,50 кв. м“.
НИ № 2703 (КР 517) става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик Любомир Янков Иванов с нотариален акт.
НИ № 2704 (КР 517) става с площ 600 кв. м,
в регистъра се заличава вписаният като собственик Стойчо Михайлов Пармаклиев с нотариален
акт и като съсобственици се вписват Хриска
Дойчева Ковачева и Йордан Иванов Ковачев с
нотариален акт.
НИ № 2705 (КР 517) става с площ 600 кв. м и
в регистъра не се променя вписаният като собственик Илчо Тончев Милев с нотариален акт.
Новообразува се имот № 4876 (КР 517) с площ
1135 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Афенда Димитрова Костадинова“ с документ за собственост „Решение на ОСЗ – Варна“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
8. В изпълнение на влязло в законна сила на
30.04.2010 г. Решение № 1134 от 25.06.2009 г. по
адм. дело № 2931/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
НИ № 1577 (КР 517) става с площ 600 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Желю
Тодоров Косев с нотариален акт.
НИ № 4372 (КР 517) става с площ 522 кв. м,
записан в регистъра на н-ци Зоица Георгиева
Янакиева, вписва се като документ за собственост решение на Поземлената комисия – Варна.
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Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
9. В изпълнение на влязло в законна сила на
17.08.2012 г. Решение № 2426 от 24.11.2010 г. по
адм. дело № 2085/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 995 (КР 516) става с
площ 599,72 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Христо Иванов Данев с други.
Новообразуван имот № 996 (КР 516) става с
площ 600,29 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва София Маркова Колева с н.а. за 10 кв. м
ид.ч. и н.а. за 10 кв. м ид.ч.
Новообразуван имот № 997 (КР 516) става с
площ 600,04 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Иван Александров Комитов с други.
Новообразува се имот № 4821 (КР 516) с площ
582,62 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват н-ци на Иван Георгиев Ганев с решение
на Поземлената комисия – Варна.
Новообразува се имот № 4822 (КР 516) с площ
224,83 кв. м, с НТП – За второстепенна улица,
собственик – Община Варна.
10. В изпълнение на влязло в законна сила
на 28.01.2010 г. Решение № 2268 от 30.12.2009 г.
по адм.д. № 2667/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се новообразуван имот № 1385.
Новообразува се имот № 5342 (КР 517) с
площ 475 кв. м и в регистъра като собственици
се вписват:
– Маргарита Руменова Роева с нотариален акт
на Службата по вписванията – Варна;
– Атанас Йорданов Роев с нотариален акт на
Службата по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 5343 (КР 517) с площ
740 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Радостин Любомиров Станев с нотариален акт
на Службата по вписванията – Варна.
НИ № 9661 (КР 517), с НТП – улици, собственик – Община Варна, става с площ 4095 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
11. В изпълнение на влязло в законна сила
на 11.03.2010 г. Решение № 719 от 28.04.2009 г. по
адм. дело № 2475/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище Виница, област Варна, се извършват
следните промени:
НИ № 1291 (КР 517) става с площ 1232 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Иван
Петков Иванов с документи:
– нот. акт, изд. от РС – Варна, за 600 кв. м ид.ч.;
– нот. ак т, изд. от РС – Варна, вписан в
АВ – Варна, за 632 кв. м ид.ч.
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НИ № 4557 (КР 517) става с площ 434 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Костадин Димов/Арети Димова
с документ решение, издадено от Поземлената
комисия – Варна.
Новообразува се имот № 4878 (КР 517) с площ
328 кв. м и в регистъра като собственик се вписват
наследниците на Костадин Димов/Арети Димова
с документ решение, издадено от Поземлената
комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание на местност Прибой,
кадастрален район 405 – зона за отдих, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
8.02.2014 г. Решение № 5375 от 28.11.2013 г. по
гр. дело № 19593/2011 г. на Районния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Прибой – зона за отдих, кад.
район 405, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 588 с площ 600 кв. м
в регистъра се заличават вписаните като собственици Ралица Иванова Калева с нотариален
акт и Йордан Иванов Калев с нотариален акт
№ 104/21.06.2002 г. и като съсобственици се
вписват:
– наследниците на Георги Петров Еремиев
с решение на ПК – Варна, за 571 кв. м идеални
части;
– Ралица Иванова Калева и Йордан Иванов
Калев, и двамата с н.а. на Службата по вписванията – Варна, за 29 кв. м ид. части.
За съществуващата в имота сграда като собственици се вписват Ралица Иванова Калева и
Йордан Иванов Калев, и двамата с н.а. на Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Прибой,
землище Галата, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
16.02.2009 г. Решение № 617 от 2.07.2007 г. по адм.
дело № 857/2004 г. на Окръжния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО „Прибой“, землище кв. Галата, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 1690.
Новообразува се имот № 2287 с площ 7281 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва „Черноморска инвестиционна компания“ – ЕООД, с
документ за собственост н.а.
Новообразува се имот № 2298 с площ 223 кв. м,
с начин на трайно ползване – пътна отсечка, и
собственик – Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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VII. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
20.04.2010 г. Решение № 5155 от 20.04.2010 г. по
адм. дело № 11818/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на м. Сотира, област Варна, се
извършват следните промени:
За НИ № 975 с площ 1209,22 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик Георги
Антонов Димитров и като собственик се вписват наследниците на Борис Георгиев Арнаудов с
решение на Поземлената комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.08.2008 г. Решение № 856 от 16.06.2008 г. по
адм. дело № 2071/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Сотира, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ № 278.
НИ № 322 става с площ 2098 кв. м и в регистъра като съсобственици се вписват:
– Емил Димитров Темелков с документ за
собственост н.а. за 500 кв. м ид.ч. и с документ
за собственост н.а., издаден от ВРС, за 500 кв. м
ид.ч.;
– Людмила Димитрова Темелкова с документ
за собственост н.а. за 1000 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VIII. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
21.12.2011 г. Решение № 149 от 25.11.2010 г. по адм.
дело № 818/2006 г. на Варненския окръжен съд,
потвърдено с Решение № 16950 от 21.12.2011 г. по
адм.дело № 4237/2011 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ № 6904 (КР 520) с площ 598 кв. м (одоб
рен със Заповед № РД-11-7706-308 от 5.10.2011 г.
на областния управител на област с административен център Варна) в регистъра се заличават
вписаните като съсобственици: наследниците на
Пауна Костадинова Юрданова за 429 кв. м ид.
части и наследниците на Иван Йорданов Христов
за 169 кв. м ид. части и като собственик се вписват наследниците на Атанас Стаматов Адамов с
документ за собственост: решение от 15.01.1996 г.
по адм. дело № 632/1995 г. на ВОС, оценителен
протокол и извършено плащане с вносна бележка.
За ПИ с идентификатор 10135.2520.6904 с площ
598 кв. м по КККР на гр. Варна в регистъра
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да се заличат вписаните като съсобственици:
1. Иван Йорданов Христов, ид. част 169 кв. м
от правото на собственост, Решение № 516 от
22.07.2008 г., издаден от ВОС; 2. Пауна Костадинова Юрданова, ид. част 429 кв. м от правото
на собственост, Решение № 516 от 22.07.2008 г.,
издаден от ВОС, и като собственик да се впише
„наследниците на Атанас Стаматов Адамов с
документ за собственост: решение от 15.01.1996 г.
по адм. д. № 632/1995 г. на ВОС, оценителен
протокол и вносна бележка“.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
Решение № 3965 от 24.03.2010 г. по адм. дело
№ 10177/2009 г. на Върховния административен
съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ № 348 с площ 678 кв. м в регистъра се
заличават вписаните като собственици: Тони Великов Керчев с нотариален акт за 300 кв. м ид.ч.
и Жечка Иванова Керчева с нотариален акт за
300 кв. м ид.ч. и като собственици се вписват наследниците на Мария Иванова Янева за 597 кв. м
ид.ч. с решение на Поземлената комисия – Варна,
и наследниците на Атанас Андреев Парашкевов
за 81 кв. м ид.ч. съгласно решение на ПК.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
15.06.2012 г. Решение № 7 от 10.04.2012 г. по адм.
дело № 61/2009 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличават се НИ № 1877 и НИ № 5042.
НИ № 1875 става с площ 1584,87 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Николай Екатеринов Дончев с н.а. за 1/4 ид.ч.
и н.а. за 3/4 ид.ч.
За НИ № 1876 с площ 1679 кв. м в регистъра
не се променя вписаният като собственик Пенка
Георгиева Тотева с договор за делба, вписан в
Службата по вписванията – Варна. До имота се
осигурява достъп чрез имот № 9555 с НТП – улици, и собственик – Община Варна.
НИ № 7015 (съответен на ПИ 10135.2520.7015 по
КККР) става с площ 2208,91 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват: Пенка Георгиева
Тотева с н.а. на Службата по вписванията – Варна,
и Яница Георгиева Иванова с н.а. на Службата
по вписванията – Варна.
НИ № 9555, с НТП – улици, и собственик – Община Варна, става с площ 2996,61 кв. м.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
4509
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-2
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА и чл. 129,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 124а, ал. 3 ЗУТ
и решение по т. 2 от протокол № 1 от 14.03.2018 г.
на ОЕСУТ при Областна администрация – Софийска област, одобрявам ПУП – ПП по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура за изместване на „ВЛ 110
kV „Паскал Мургана“ в участъка от стълб 150
до стълб 155“, намиращ се на териториите на
община Челопеч и община Чавдар в Софийска
област, с трасе, нанесено с червена линия, и
сервитут – с черна прекъсната линия на графичната част, с възложител „Дънди Прешъс метълс
Челопеч“ – ЕАД.
Мотиви: В Областна администрация – Софийска област, е постъпило заявление с вх.
№ 30.00-50/22.02.2018 г., допълнено с писмо с
вх. № 30.00-50/1.03.2018 г. от „Дънди Прешъс
метълс Челопеч“ – ЕАД, с искане за одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за
изместване на „ВЛ 110 kV „Паскал Мургана“ в
участъка от стълб 150 до стълб 155“, намиращ
се на териториите на община Челопеч и община
Чавдар в Софийска област, с приложени следните
документи:
1. Заповед № ЗУТ-7 от 16.11.2017 г. от областния управител на Софийска област за одобряване
на задание по чл. 125, ал. 1 ЗУТ и разрешаване
изработването на ПУП – ПП по чл. 124а, ал. 1,
3 и 5 ЗУТ;
2. решен ие по т. 2 о т п ро т окол № 1 о т
14.03.2018 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията (ОблЕСУТ) на Софийска област, проведен на основание Заповед
№ ОА-39 от 6.03.2018 г. на областния управител
на Софийска област;
3. Договор от 19.05.1999 г. меж ду Министерския съвет на Република България и „Челопеч“ – ЕАД, Решение № 25 от 19.12.2005 г. на
Софийския окръжен съд (СОС), Удостоверение
изх. № 20180110144118/10.01.2018 г. на Агенцията
по вписванията;
4. Договор № 034-МЕР/22.05.2017 г. между
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД
(„ЕСО“ – ЕАД), и „Дънди Прешъс метълс Челопеч“ – ЕАД;
5. Заповед № 3-258 от 27.11.2017 г. от кмета на
община Челопеч за учредяване право на прокарване в полза на „ЕСО“ – ЕАД;
6. Заповед № 3-149 от 24.11.2017 г. на кмета на
община Чавдар за учредяване право на прокарване на „ЕСО“ – ЕАД;
7. Решение № СО-151-ПР от 2017 г. от директора на Регионалната инспекция по околна
среда и водите – София (РИОСВ – София), с
изразено становище „да не се извършва оценка
на въздействието на околната среда за инвестиционното предложение“ и писмо с изх. № 91761245/1.03.2018 г. на директора на РИОСВ – София,
за влизане в сила на същото;
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8. писмо рег. № 11-00 -284/16.01.2018 г. на
главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ при Министерството
на отбраната на Република България с изразено
съгласие по предложения проект;
9. писмо изх. № 1202781032/7.12.2017 г. на
директор дирекция „Стратегическо планиране
и развитие на мрежата“ на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД;
10. съгласувателно писмо с изх. № ТО-2000/2017 г.
на управителя на „ВиК“ – ЕООД – София;
11. становище за съответствие на инвестиционния проект с правилата и нормите за пожарна
безопасност с рег. № 643 екз. № 1/11.12.2017 г. на
н-к РСПБЗН – Пирдоп;
1 2 . з д р а в н о з а к л ю ч е н и е и з х . № 32 -21354/11.12.2017 г. на директора на Регионалната
здравна инспекция – Софийска област;
13. съгласу вателно писмо рег. № Д А ЕУ6201/5.12.2017 г. на главния секретар на Държавна
агенция „Електронно управление“;
14. писмо изх. № ЦУ-ПМО7132-3/28.12.2017 г.
на „ЕСО“ – ЕАД, в което е посочено, че съгласува проекта;
15. удостоверение изх. № 25-97806 от 13.11.2017 г.
на началника на СГКК – Софийска област, за
съгласуване на проекта и потвърждение относно
актуалността на използваните данни от одобрената
КК и КР на с. Челопеч;
16. удостоверение изх. № ВС-31-011/2.03.2018 г.
на началника на Общинската служба по земеделие – Пирдоп, в уверение, че при изработване на
проекта са използвани актуални данни.
Видно от описаните по-горе документи, приложени към преписката, ПУП – ПП е съгласуван
с необходимите заинтересувани централни и
териториални администрации и специализирани
контролни органи и експлоатационни дружества
съгласно изискванията на чл. 128, ал. 6 по реда на
чл. 127, ал. 2 ЗУТ без необходимостта от утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
и промяна на предназначението на земеделски
земи съгласно чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване
на земеделските земи.
Проектът е съобщен на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, ал. 3 ЗУТ от общинските
администрации при община Челопеч и община
Чавдар на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ чрез
обявления, поставени на определените места в
сградите на двете общини, обнародване в „Държавен вестник“, за което са представени копие
от ДВ, бр. 6 от 2018 г., констативен акт изх.
№ 30-603-37/21.02.2018 г., съставен от длъжностни
лица при Община Челопеч, и констативен акт с
изх. № Ч-356/22.02.2018 г. от Община Чавдар за
липсата на постъпили възражения в законоуста
новения срок.
Заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност чрез областния управител на Софийска
област пред Административния съд – Софийска
област, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Областен управител:
Ил. Тодоров
4675
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1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Илия Димитров Лютаков, наследник на Илия
Панов Лютаков, собственик на имот № 022077,
намиращ се в землището на гр. Септември, за
постановяването на Решение № 46 на Министерския съвет (РМС) от 31.01.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. РМС може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4606
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Сийка Иванова Малинова и Георги Иванов
Малинов, наследници на Йордан Илиев Бонев,
собственици на имот № 024504, намиращ се в
землището на гр. Септември, за постановяването на Решение № 46 на Министерския съвет
(РМС) от 31.01.2018 г., с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. РМС може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4607
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Кристина Иванова Пашова, Виолета Стоянова
Георгиева, Петър Атанасов Гагаров, Благовеста
Иванова Караджова, Стефана Стоянова Владова,
Благовестка Благоева Генова, Ивайло Христов
Ву чев, Любомира Павлова Кацарска, Васил
Петров Пашов, Ангелос Димитриос Сабанджис,
Калин Димитриос Сабанджис, Анна Кирилова
Такър, Веселка Славеева Бобойчева, Анастасия
Ангелова Георгиева, Славяна Ангелова Алексиева, Лидия Иванова Станкова и Красимира
Михайлова Апостолова, наследници на Георги
Апостолов Михайлов Недин, собственици на имот
№ 021083, намиращ се в землището на гр. Септември, за постановяването на Решение № 46 на
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Министерския съвет (РМС) от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. РМС може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4608
334. – Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
3. Социалн и, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Здравен мениджмънт)“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на
ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1,
тел. 032/960 360.
4767
42. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, община Златица,
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.
4658
2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1, 2 и 10 от ЗУ Т във връзка с § 124 от
ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване за УПИ І – за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за
стопанско обслужване и ТП (нов) от кв. 65 (нов),
нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж, изменение на
план за регулация за УПИ ІV – за озеленяване и
църква от кв. 18, изменение на плана за улична
регулация между о.т. 72 – о.т. 71а – о.т. 70а и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура,
м. С. Пасарел, които са изложени в район „Панчарево“. Проектите за подробни устройствени
планове подлежат на обществено обсъждане на
основание чл. 12, т. 1 и 4 (отм.) от ЗУЗСО по реда
на Наредбата за реда и начина за провеждане
на обществени обсъждания на СОС (отм.). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“.
4705
4. – Община гр. Болярово, област Ямбол,
отдел „УСТУ“, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от
ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за „Кабелна линия 1 kV, КРШ и ЕТ за външно
захранване на „Млекопреработвателно предприятие“ в ПИ 297004 и ПИ 297006 и „Кравеферма с
доилна зала“ в ПИ 297007 и ПИ 297008 по КВС
на с. Ситово, община Болярово. Проектът се
намира в отдел „УСТУ“ при Община Болярово.
Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ в ед-
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номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да разгледат проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4692
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е одобрен със Заповед № 849 от 23.06.2017 г. на кмета на община
Велинград и Решение № 121 от 29.03.2018 г. на
общинския съвет проект за подробен устройствен
план (ПУП) – проект за частично изменение
на влязъл в сила регулационен и застроителен
план за обект: „Квартал Драгиново – Махалата – кв. 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 по плана
на с. Драгиново, община Велинград, област
Пазард ж ик. На основание чл. 128, а л. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до кмета на община
Велинград.
4777
6. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен
имот (ПИ) № 035003 с НТП – „друга селскостопанска територия“, преминаващ през ПИ:
№ 53179.0.83 – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост,
и № 53179.0.80 – „отводнителен канал“ – частна
общинска собственост, всички в м. Перетлика
в землището на с. Овощник, община Казанлък,
със сервитут 1,629 дка. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4690
7. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
на подробни устройствени планове, свързани
с Регионални прединвестиционни проучвания
(РПИП) за обособена територия на „ВиК“ – ООД,
Кърджали: 1. ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план застрояване) на обект: „Доизграждане на резервоар за питейни води с. Петлино,
община Кърджали“; 2. ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) на обект:
„Канализация на с. Резбарци, община Кърджали,
и ул. Осми март, гр. Кърджали“; 3. ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
на обект: „Отливен канал от Дъждоприемник
№ 21 в кв. Гледка, гр. Кърджали“; 4. ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
на обект: „Отливен канал от дъждопреливни
шахти № 25 и № 26 в кв. Горна Гледка, гр. Кърджали“; 5. ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на обект: „Довеждащ
водопровод от ПСПВ Енчец до Напорен резервоар 13 000 м 3 и до Напорен резервоар 5000 м 3,
община Кърджали“. 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 представения проект,
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
4776
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба за оспорване разпоредбите
на чл. 11, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 5, § 25
и 28 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на
мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. от Сдружението на българските
производители на биопродукти (СБПБ) със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,
ул. Мария Габровска № 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, с
управител Искрен Георгиев Мутафов, подадена
чрез юрк. Диана Петкова, по което е образувано
адм. д. № 4906/2018 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 18.09.2018 г., 11 ч., 3-та зала.
4676
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от СНЦ „Асоциация
за защита на дребния и средния бизнес“ – Бургас, и СНЦ „Сдружение за защита на малкия и
средния бизнес – Бургас“ против разпоредбата на
чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, изречение
трето от Наредбата за преместваемите обекти
за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас. По оспорването е
образувано административно дело № 897/2018 г.,
насрочено за 5.07.2018 г. от 11 ч.
4702
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските
дружества в частта по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1,
т. 1 – 13 и ал. 2. Иска се отмяната на разпоредбите като незаконосъобразни – противоречащи
на материалноправни норми от по-висок ранг.
По протеста е образувано адм. д. № 160/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 27.06.2018 г. от 10 ч.
4768
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Пещера, и взаимодействието му с
общинската администрация – Пещера, за мандат
2015 – 2019 г., приет с Решение № 3 от 26.11.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера. По протеста
е образувано адм.д. № 401 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.
4683
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано адм. д. № 389/2018 г. по
подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 52, ал. 1 и ал. 2,
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т. 1 – 13 от Наредба № 17 за реда за учредяване
на търговски дружества с общинско имущество
и за упражняване на правата на собственост
на Община гр. Искър в търговски дружества,
приета с Решение № 290 от 30.06.2005 г. на
ОбС – гр. Искър, вписано в протокол № 25 от
30.06.2005 г. от заседанието на ОбС.
4770
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на чл. 22, т. 2 и чл. 23 от
Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията
на безстопанствените кучета на територията на
община Силистра, приета с Решение № 605 по
протокол № 25 от 27.06.2013 г. на ОбС – гр. Силистра, по което оспорване е образувано адм.д.
№ 236 по описа на Административния съд – Русе,
за 2018 г., насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 6.06.2018 г. от 10,30 ч.
4685
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на чл. 13, ал. 3 в частта
„в случаите по ал. 1, т. 3“, чл. 15, ал. 1, т. 14 в
частта „общинските съветници“ и чл. 89, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Бяла, област Русе,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015 – 2019 г.),
по което оспорване е образувано адм.д. № 233
по описа на Административния съд – Русе, за
2018 г., насрочено за разглеж дане в съдебно
заседание на 6.06.2018 г. от 10,45 ч.
4686
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. д. № 426/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 27.06.2018 г. от 10 ч. Образувано е
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 42, ал. 3 и чл. 43 от Наредба № 4 за
упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества на Община
Етрополе.
4769
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на Петко Георгиев – прокурор
в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени разпоредбите на чл. 29 – 33
от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските
търговски дружества, приета от Общинския съвет – гр. Чирпан, по което е образувано адм. д.
№ 189/2018 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 7.06.2018 г.
от 10,30 ч.
4684
Великотърновският районен съд уведомява
А дам Айзая Тейлър, роден на 29.07.1985 г. в
Орегон, САЩ, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Републи-
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ка България, че има качеството на ответник
по гр.д. № 1006/2018 г. по описа на Районния
съд – Велико Търново, образувано по предявен
от Цветелина Ганчева Ханджиева иск с правно
основание чл. 132 СК, като съдът му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Велико Търново, за връчване на
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията към нея.
4687
Пловдивският районен съд, І бр. състав,
съобщава на Адел Абдалла Ел-Фитури, роден
на 26.03.1957 г., гражданин на Либия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Районния съд – Пловдив, и да получи съдебните
книжа (препис от исковата молба и приложенията
към нея) като ответник по гр.д. № 13380/2017 г.
на ПдРС, І бр. състав, образувано по искова
молба от Диана Пеева Фитури за прекратяване
на брака, сключен на 6.03.1984 г., с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, с оглед депозиране
на писмен отговор по чл. 131, ал. 1 от ГПК, тъй
като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
4688
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 10.04.2018 г. е образувано гр. д. № 313/2018 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане с правно основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ срещу Радомир Костадинов
Стефанов с постоянен адрес Велико Търново,
ул. Бяла Бона № 15, вх. А, ет. 5, ап. 14, и Ирена
Стефанова Стоева с постоянен адрес Велико
Търново, ул. Ангел Кънчев № 7, вх. Б, ет. 3, за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, на обща стойност 392 923,11 лв., както следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
Сумата в размер 3630 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот – УПИ с площ 800 кв. м,
намиращ се в урбанизираната територия (строителните граници) на с. Българене, община
Левски, област Плевен, който съгласно плана
на селото от 1984 г. е с № ХІІ-578 в квартал 33.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена Стефанова
Стоева:
Лек а вт омоби л „Х юн да й И Х 2 0 “ с рег.
№ В Т 2 6 61 К В , д а т а н а п ъ р в а р е г и с т р а ция – 17.03.2011 г., рама № TMAPU81RABJ022973,
двигател без номер. Автомобилът е собственост
на Ирена Стоева. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 12 350 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
С у мат а в ра змер 3450 л в., пол у чен а о т
продажбата на лек автомобил „Ауди А 4 1.8“,
р ег. № ВТ 0389ВК дат а на п ърва р ег ис т ра-
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ция – 9.11.1995 г., рама № WAUZZZ8DZTA018931,
двигател без номер, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 7300 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мицубуши – Галант“,
с рег. № ВТ0392ВК, дата на първа регистрация – 4.02.2000 г., рама № JMBLREA3WXZ000603,
двигател № 4G64YT6635, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у м ат а в ра змер 4550 л в., по л у чен а о т
продажбата на лек автомобил „Ауди А 4 1.8“,
рег. № ВТ 0859ВК , дата на п ърва рег ис т рация – 25.09.1995 г., рама № WAUZZZ8DZTA019892,
двигател без номер, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
С у мата в размер 80 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на лек а в т омо би л „Фол кс
в а г е н г о л ф“, р е г. № В Т 9 3 3 8 В К , д а т а н а
п ъ р в а р е г и с т р а ц и я – 2 0 . 0 2 .1 9 9 9 г. , р а м а
№ WVWZZZ1JZWP028130, двигател № AHF019328,
представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 16 0 0 л в., пол у чен а о т
продажбата на лек автомобил „Опел Вектра“,
рег. № ВТ0561ВН, дата на п ърва рег ис т рация – 8.11.1993 г., рама № W0L000087P5337712,
двигател № TC4EE1533197, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 5800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 300 Д“
с рег. № ВТ5353К А, дата на първа регистрация – 25.02.1999 г., рама № WDB2100251A832829,
двигател № 60691212053944, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 2 8 0 0 л в., пол у чена о т
продажбата на лек автомобил „Волво С 40“,
рег. № ВТ 0182ВТ, дат а на п ърва р ег ис т рация – 1.01.1998 г., рама № Y V1VS7113WF180182,
двигател № 1F8QTD4192TC038935, представляваща пазарната му стойност към датата на
отчуждаване.
Сумата в размер 2100 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мицубуши Галант“
с рег. № ВТ1902ВТ, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 900 лв., получена от продажбата на ремарке за лек автомобил „Кнаус 2302“
с рег. № ВТ0351ЕЕ, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
С у м ат а в ра змер 1450 л в., по л у чен а о т
продажбата на каравана, регистрирана като
ремарке за лек автомобил „Груау А 0330 С“
с рег. № ВТ0048ЕЕ, дата на първа регистрация – 13.04.1988 г., рама № VFEA0330SAHB00372,
представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 2 850 л в., пол у чен а о т
продажбата на лек автомобил „Пежо 406“ с
рег. № ВТ 7369ВМ, дата на п ърва рег ист рация – 25.11.1996 г., рама № VF38BLFYD80035597,
двигател № LFY10KJC52018215, представляваща
пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 2 6 0 0 л в., пол у чена о т
продажбата на каравана, регистрирана като
ремарке за лек автомобил „Кавалер АО 330
С“ с рег. № ВТ0174ЕЕ, дата на първа регистра-
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ция – 14.07.1987 г., рама № VFGA0330SAHC00792,
представляваща пазарната му стойност към
датата на отчуждаване.
Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А 8“, рег. № ВТ5750ВТ,
дата на първа регистрация – 17.07.1996 г., рама
№ WAUZZZ4DZTN009677, двигател № ACK006227,
представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 3650 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мазда 626 Вагон“,
рег. № ВТ 7817 ВТ, дата на п ърва рег ис т рация – 14.04.2000 г., рама № JMZGW19R201201046,
двигател № RF, представляваща пазарната му
стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 2 850 л в., пол у чена о т
п рода жбата на лек а вт омоби л „Пежо 4 0 6“
с рег. № ВТ8581ВТ, дата на първа регистрация – 28.11.1997 г., рама № VF38EDHXE80387039,
двигател № DHX10VB36916585, представляваща
пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 53 0 0 л в., пол у чена о т
продажбата на лек автомобил „Рено Еспейс“,
рег. № ВТ 2198К А , дата на п ърва рег ис т рация – 15.10.1997 г., рама № VF8JE0A0517083678,
двигател № F3RJ768C019635, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 5800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мицубиши Каризма“,
рег. № ВТ 2790К А , дата на п ърва рег ист рация – 5.09.1997 г., рама № XMCSNDA4AVF025651,
двигател № 1F8QTD4192TC012697, представляваща пазарната му стойност към датата на
отчуждаване.
Сумата в размер 4800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Субару Аутбек“,
рег. № ВТ3739К А , дата на п ърва рег ис т рация – 7.03.2000 г., рама № JF1BH9LR AYG025425,
двигател № 755507, представляваща пазарната му
стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 3100 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мазда Премаци“,
рег. № ВТ4713К А , дата на п ърва рег ис т рация – 31.07.2000 г., рама № JMZCP19R201144600,
двигател № RF716121, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 4600 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Нисан А лмера“,
рег. № ВТ0839ВН, дата на п ърва рег ис т рация – 21.04.1997 г., рама № JN1FFAN15U0102901,
двигател № CD20567252X, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 7100 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Пежо 807 2.0 И“
с рег. № ВТ8714К А, дата на първа регистрация – 8.03.2003 г., рама № VF3EBRFNE13053919,
двигател без номер, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 2 4 0 0 л в., пол у чена о т
продажбата на лек автомобил „Опел Вектра“,
р ег. № ВТ6159ВР, дат а на п ърва р ег ис т рация – 6.09.2000 г., рама № W0L0JBF3511011034,
двигател без номер, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 5100 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Сузуки Витара“,
рег. № ВТ3724К В, дата на п ърва рег ис т ра-
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ция – 6.10.2004 г., рама № VSEETV04VNT217196,
двигател № RHP10WAD8477855, представляваща пазарната му стойност към датата на от
чуждаване.
Сумата в размер 3950 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег. № ВТ7973КА, дата на първа регистрация – 20.12.1999 г.,
р а м а № W V W Z Z Z1 J Z Y W47410 3, д в и г а т е л
№ AGR320656, представляваща пазарната му
стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 3080 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Ситроен Берлинго“, рег. № ВТ4139КВ, дата на първа регистрация – 8.01.2003 г., рама № VF7GCWJYB94012579,
двигател № 10DXEU6004613, представляваща
пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 2200 лв., получена от продажбата на каравана, регистрирана като ремарке за
лек автомобил „Бурстнер 4401“ с рег. № ВТ0184ЕЕ,
дата на първа регистрация – 19.07.1989 г., рама
№ WBU3552T0K2106869, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена
Стефанова Стоева:
С у мат а в ра змер 394 0 л в., пол у чен а о т
продажбата на лек автомобил „Фиат Стило“,
рег. № ВТ0264ВК , дата на п ърва рег ис т рация – 16.09.2005 г., рама № ZFA19200000585575,
двигател № 192A90004588645, представляваща
пазарната му стойност към датата на отчуждаване.
С у м ат а в ра змер 474 0 л в., по л у чен а о т
п р од а ж б а т а н а л е к а в т о м о б и л „Ф о л к с в а г ен Голф 1.9 “ с рег. № ВТ1678ВН, дата на
п ъ р в а р е г и с т р а ц и я – 1 3 .1 2 .1 9 9 9 г. , р а м а
№ WVWZZZ1JZYW293908, двигател № AHF410926,
представляваща пазарната му стойност към датата
на отчуждаване.
Сумата в размер 4200 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Пежо 307 2.0 Д“
с рег. № ВТ4512ВН, дата на първа регистрация – 30.04.2002 г., рама № VF33CRHSB82292652,
двигател без номер, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 960 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Фолксваген поло“ с
рег. № ВТ3565ВР, дата на първа регистрация –
16.04.1997 г., рама № W V WZZZ6NZV W184928,
двигател № AEX723664, представляваща пазарната
му стойност към датата на отчуждаване.
С у мат а в ра змер 4 6 0 0 л в., пол у чена о т
продажбата на лек автомобил „Пежо 307“ с
рег. № ВТ3740ВР, дата на първа регистрация –
1.07.2002 г., рама № VF33ARHSB82523166, двигател без номер, представляваща пазарната му
стойност към датата на отчуждаване.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
Сумата в размер 3460,20 лв., представляваща
погасителни вноски за периода от 2010 г. до
2015 г. по усвоен кредит № PLUS – 01483289 от
10.06.2010 г. от БНП „Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД, и като правоприемник на „ДжетФайненс Интернешънъл“ – АД.

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Сумата в размер 425,96 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта „Райкарт“
с IBAN BG09RZBB91551054478568, предоставена
от „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена
Стефанова Стоева:
Сумата в размер 455 лв., представляваща
равностойността на погасителните вноски по
кредитна карта Visa Electron Credit (за задължения
от средства, изтеглени на АТМ), предоставена
от „Обединена българска банка“ – АД.
Сумата в размер 17 477,14 евро с левова равностойност 34 182,31 лв., представляваща равно
стойността на погасителните вноски по кредитна
карта (за задължения от средства, изтеглени на
АТМ), предоставена на Ирена Стоева от „Първа
инвестиционна банка“ – АД, по сметка с IBAN
BG15FINV915010EUR0PJS.
Сумата в размер 2094 лв., представляваща
равностойността на погасителните вноски по
кредитна карта (за задължения от средства,
изтеглени на АТМ), предоставена на Ирена
Стоева от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
по сметка с IBAN BG56FINV915010BGN0XJTL.
Сумата в размер 1740 лв., представляваща
равностойността на погасителните вноски по
кредитна карта Master card, предоставена на
Ирена Стоева от Банка „Пиреос България“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
Сумата в размер 51 360 лв., представляваща
равностойността на касови вноски от Радомир
Костадинов Стефанов по разплащателна левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена
Стефанова Стоева:
Сумата в общ размер 4279,60 лв., представл яваща равностойност та на касови вноски
от Ирена Стефанова Стоева по разплащателна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с
IBAN BG06RZBB91554036074904.
Сумата в общ размер 1859,21 евро с левова
ра внос т ой нос т 3636,30 л в., п редс та в л я ва ща
равностойността на касови вноски от Ирена
Стефанова Стоева по разплащателна сметка в
евро в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с IBAN BG54CECB979014А5538500.
Сумата в общ размер 27 247,95 лв., представляваща равностойността на касови вноски от
Ирена Стефанова Стоева по спестовна левова
сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN
BG39PIRB73874602863545.
Сумата в общ размер 1000 лв., представляваща
равностойността на касова вноска от Ирена Стефанова Стоева по сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN BG55PIRB91704605524967.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена
Стефанова Стоева вноски за откриване на депозити, както следва:
Сумата в общ размер 6028,47 евро с левова
равностойност 11 790,66 лв., представляваща
равностойността на вноски за откриване на
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депозит в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с IBAN BG33FINV91502004171143, ведно с получените лихви.
Сумата в общ размер 2881,61 евро с левова
равностойност 5635,93 лв., представляваща равностойността на вноски за откриване на депозит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с IBAN
BG65FINV91502004171149, ведно с получените
лихви.
Сумата в общ размер 4576,67 евро с левова
равностойност 8951,19 лв., представляваща равностойността на вноски за откриване на депозит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с IBAN
BG25FINV91502004484403, ведно с получените
лихви.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
Сумата в общ размер 1000 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Иван Стефанов Иванов по разплащателна левова
сметка в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с IBAN BG64CECB97901086949700, с титуляр
Радомир Стефанов.
Сумата в общ размер 100 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Илиян
Петров Златев по разплащателна левова сметка
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с IBAN
BG64CECB97901086949700, с титуляр Радомир
Стефанов.
Сумата в общ размер 50 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Ивайло Димитров Иванов по разплащателна левова
сметка в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с IBAN BG64CECB97901086949700, с титуляр
Радомир Стефанов.
Сумата в общ размер 350 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Дончо
Ангелов Донев по разплащателна левова сметка
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с IBAN
BG64CECB97901086949700, с титуляр Радомир
Стефанов.
Сумата в общ размер 2000 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Даниел Енчев Петров по разплащателна левова
сметка в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с IBAN BG64CECB97901086949700, с титуляр
Радомир Стефанов.
Сумата в общ размер 1340 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Тодор Д и м и т ров по ра зп ла щат ел на левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016, с титуляр Радомир
Стефанов.
Сумата в общ размер 1340 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Борислава Георгиева по разплащателна левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016, с титуляр Радомир
Стефанов.
Сумата в общ размер 1700 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Дамян Ангелов Данев по разплащателна левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016, с титуляр Радомир
Стефанов.
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Сумата в общ размер 1000 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Иван Стефанов Иванов по разплащателна левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016, с титуляр Радомир
Стефанов.
Сумата в общ размер 1350 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Мирослав Велев Иванов по разплащателна левова
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG23UNCR75274050717016, с титуляр Радомир
Стефанов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ирена
Стефанова Стоева:
Сумата в общ размер 80 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Р у м я на Васи лева Д и мева по разп ла щат елна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с
IBAN BG06RZBB91554036074904, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 80 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Иванина
Живкова по разплащателна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с IBAN BG06RZBB91554036074904,
с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 720 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Мария Димитрова Тимнева по разплащателна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с
IBAN BG06RZBB91554036074904, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 210 лв., представлява ща ра внос т ой нос т та на вноск а о т т ре т о
лице Ивайло Павлов Иванов по разплащателна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с
IBAN BG06RZBB91554036074904, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева, неналична по сметката.
Сумата в общ размер 624 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Тодоров
по разплащателна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна
карта Виза с IBAN BG06RZBB91554036074904, с
титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 90 лв., представлява ща ра внос т ой нос т та на вноск а о т т ре т о
л и це В л а д и м и р С т ой ков по ра зп л а щ ат е лна левова сметка в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, по издадена дебитна карта Виза с
IBAN BG06RZBB91554036074904, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 29,96 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Петя Тодорова Цанкова на 1.11.2010 г. по сметка
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с IBAN
BG54CECB979014А 553850 0, с тит ул яр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 115 лв., представляваща
равностойността на получен превод от трето лице
Дарина Тодорова на 28.04.2010 г. по спестовна
левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД,
с IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
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Сумата в общ размер 90 лв., представляваща
равностойността на превод от трето лице Силвия
Мирчева на 10.08.2012 г. по спестовна левова
сметка в Банка „Пиреос България“ – А Д, с
IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 140 лв., представляваща
равностойността на превод от трето лице Владимир Димитров на 22.10.2012 г. по спестовна
левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД,
с IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 80 лв., представляваща
равностойността на превод от трето лице Петър
Йорданов Стоянов на 3.01.2013 г. по спестовна
левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД,
с IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 131 лв., представляваща равностойността на превод от трето лице
Мая Валентинова Димитрова на 1.02.2013 г. по
спестовна левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN BG39PIRB73874602863545,
с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 250 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Кремена Стефанова Георгиева на 8.04.2013 г. по
спестовна левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN BG39PIRB73874602863545,
с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 200 лв., представляваща
равностойността на вноска от трето лице Мая
Димитрова на 25.11.2015 г. по спестовна левова
сметка в Банка „Пиреос България“ – А Д, с
IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 1573,40 лв., представляваща равностойността на вноска от трето
лице Мирослав Иванов Мирчев през 2014 г. по
спестовна левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN BG39PIRB73874602863545,
с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 18 438,50 лв., представляваща равностойността на превод от трето лице
Мартина Славова през 2014 г. и през 2015 г. по
спестовна левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с IBAN BG39PIRB73874602863545,
с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 1740 лв., представляваща
равностойността на превод от трето лице Роза
Петрова през 2014 г. и през 2015 г. по спестовна
левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД,
с IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
Сумата в общ размер 4593 лв., представляваща равностойността на вноска от трето лице
Мария Димитрова Тимнева по спестовна левова сметка в Банка „Пиреос България“ – АД, с
IBAN BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена
Стефанова Стоева.
С у мата в общ размер 20 0 0 лв., п редставляваща равностойността на превод от трето
лице Димитър Д. по спестовна левова сметка
в Ба н ка „Пи реос Бъ л гари я“ – А Д, с IBA N
BG39PIRB73874602863545, с титуляр Ирена Стефанова Стоева.
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На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радомир
Костадинов Стефанов:
Су мата в размер 58 50 0 лв., представл яваща равностойността на неоснователно пол у чен и с редс т ва о т „И л Комерс“ – ЕООД ,
Е И К 10 4 695194, по р а зп л а щ ат е л н а лев ов а
сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, с IBAN
BG35UNCR70001500670920 и впоследствие изтеглени от Радомир Стефанов.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 22.10.2018 г. от 13,30 ч.,
като определя на заинтересованите лица, кои
то биха претендирали самостоятелни права
върху имуществото, чието отнемане се иска,
двумесечен срок считано от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ да встъпят
в производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр. д. № 313/2018 г.
4773
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 252/2009 г. на Политическа партия „БЪЛГАРСК АТА ЛЕВИЦА“, както следва: Нов устав,
приет на Третия редовен конгрес, проведен на
9.12.2017 г. Нов национален комитет в състав:
А лександър Борисов Благоев, Боян Борисов
Киров, Ваня Васкова Тодорова, Васил Николов Попов, Вергиния Василева Костадинова,
Георги Ангелов Боршуков, Димитър Чавдаров
Панайотов, Дора Димитрова Даракчиева, Ермак
Тодоров Димов, Иван Герасимов Петрински,
Маргарита Милева Милева, Ирина Петкова
Алексова, Найден Тодев Найденов, Нейчо Стоянов Нейчев, Райко Иванов Павлов, Рафаил
Антонов Арабаджийски, Тодор Динчев Бонев,
Тодор Петков Тодоров, Тошко Витанов Тодоров,
Чавдар Кръстев Кръстев, Янко Илиев Стоянов,
Марин Иванов Търничков, Антон Великов Антонов, Димитринка Йорданова Томова, Николай
Емилов Николов. Председател – Боян Борисов
Киров, който представлява партията. Нов общопартиен контролен съвет в състав: Данаил
Александров Цветанов, Румяна Антонова Пеева,
Катя Янчева Георгиева, Иво Великов Иванов,
Бойчо Кирилов Теофилов.
4704

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска асоциация за
изследване и лечение на болката“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 11.06.2018 г. в
10 ч. в гр. Хисаря, хотел „Аугуста“, при следния
дневен ред: 1. изслушване, дискусия и приемане
отчета на управителния съвет до момента; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. промяна
в броя и състава на УС; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

нието ще се проведе от 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
4708
17. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България, София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на ИВОБ на 14.06.2018 г. в 17 ч.
в „Рослин Тракия Хотел София“, зала „Тракия“,
София 1000, ул. Солунска № 30, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. приемане на: годишен финансов
отчет за 2017 г.; отчет за дейността на ИВОБ за
периода 1 юни 2017 г. – 31 май 2018 г.; отчет за
дейността на контролния съвет за периода 1 юни
2017 г. – 31 май 2018 г.; отчет за изпълнението
на бюджета за 2017 г.; 3. избор на контролен
съвет на ИВОБ; 4. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
4795
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Българска федерация по
волейбол“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на 19.06.2018 г. в 11 ч. в Русе, пл.
Свобода № 5, зала „Дунав Хол“, партер, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
УС на БФВ за дейността на сдружението за
2017 г.; 2. приемане на финансов отчет на БФВ за
2017 г. и на доклад на одитор, извършил заверка
на финансовия отчет за 2017 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на
председателя на сдружението и на членовете
на управителния съвет на БФВ за дейността им
през 2017 г.; 4. приемане на бюджет за дейността
на БФВ през 2018 г.; 5. приемане на решение за
избор на одитор и за оторизация за извършване
на заверката на финансовия отчет на БФВ за
2018 г.; 6. промени в устава на БФ „Волейбол“.
Поканват се законните представители на членовете или техните упълномощени представители
с писмено пълномощно с нотариално заверен
подпис да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 12 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
4706
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„ Ж иво нас ледс тво“ – Софи я, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, т. 4 и чл. 24 от устава
на сдружение „Живо наследство“ с решение
о т 2 6.0 4.2 018 г. с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
20.06.2018 г. в 18 ч. в София, ж.к. Младост 4,
бл. 435, вх. 3, ет. 7, ап. 90, при следния дневен
ред: 1. решение за прекратяване на дейността
на сдружение „Живо наследство“; 2. определяне на ликвидатор; 3. определяне на срок на
ликвидация; 4. други.
4695
6. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.06.2018 г. в 16 ч. в сградата на „НЕК“ – ЕАД,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
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на управителния съвет – обсъждане и приемане; 2. доклад на контролния съвет; 3. приемане
на насоки за дейността на управителния съвет
на ББКЕ; 4. приемане на бюджета на ББКЕ; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч. при същия дневен ред.
4672
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Левски 2014“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ уведомява всички
свои членове, че свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.06.2018 г. в 17 ч.
на адрес София, ул. Тинтява № 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишните отчети
за дейността на сдружението за 2015 – 2017 г.
и освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 2. доклад за дейността
на сдружението за спортните 2015 – 2017 г.; 3.
приемане на годишните финансови отчети за
2015 – 2017 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2018 г.; 5. приемане на план
за спортната 2018 г.; 6. регистрация в ДАНС; 7.
разни. При липса на кворум общото събрание
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ ще се проведе
същия ден, при същите условия и същия дневен
ред един час по-късно.
4709
5. – Управителният съвет на „Витоша ски
клуб“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква на
22.06.2018 г. в 10 ч. в София, ул. Любен Каравелов № 4, редовно годишно общо събрание на
клуба при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността му през
2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2017 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в офиса на сдружението.
4796
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб Голям извор в гр. София“ – София, на
основание чл. 17, ал. 3 от устава на сдружението и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 27.06.2018 г. в 18 ч.
в залата на ресторант „Мурафети“ – п.к. 1407,
София, кв. Лозенец, ул. Страцин № 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
отчет на управителния съвет; 3. отчет на контролно-ревизионната комисия; 4. обсъждане на
предложения и избор на нов управителен съвет;
5. обсъждане на предложения и избор на нова
контролно-ревизионна комисия; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 18 от устава
на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото съб
рание се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно колкото и членове да се явят.
4703
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4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на българските
професионални шофьори“ – Велико Търново,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и свое решение
свиква общо събрание на 21.07.2018 г. в 10 ч.
във Велико Търново, ул. Никола Габровски
№ 74 (сграда на „Пътнически превози“ – АД),
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на нови членове на сдружението;
2. вземане на решение за изключване на членове
на сдружението; 3. вземане на решение за промяна на адреса на управление на сдружението;
4. вземане на решение за промяна на устава на
сдружението; 5. вземане на решение за избор на
нови членове на управителния съвет на сдружението; 6. представяне, обсъждане и приемане
на отчет за развитието на сдружението; 7. обсъждане и определяне на цели за развитие на
сдружението през 2018 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4707
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6. – Управителният съвет на Браншовия съюз
на производителите на текстил в Република България – Сливен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 12 и 13 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на членовете си на
6.07.2018 г. в 11 ч. в административната сграда
на „Е. Миролио“ – ЕАД, Сливен, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
БСПТ за дейността на сдружението през периода
2016 – 2017 г.; 2. отчет за приходите и разходите
и изпълнението на бюджета за 2016 – 2017 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС;
4. промени в устава на сдружението; 5. избор на
членове на УС на БСПТ; 6. определяне размера
на годишния членски внос и встъпителната вноска; 7. актуализиране бюджета на сдружението;
8. приемане на основните насоки за дейността
на сдружението за следващи периоди; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
4778

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
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Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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