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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 79
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Административното и тех ническо споразу мение към
Споразумението между Република България,
Република Хърватия, Унгария и Република
Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във
връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, приет от 44-то Народно
събрание на 11 април 2019 г.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Административното и
техническо споразумение към Споразумени
ето между Република България, Република
Хърватия, Унгария и Република Австрия
относно улесняване на трансграничното из
пълнение на финансови санкции във връзка
с нарушения на правилата за движение по
пътищата
Член единствен. Ратифицира А дминистративното и техническо споразумение към
Споразумението между Република България,
Република Хърватия, Унгария и Република
Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във
връзка с нарушения на правилата за движение
по пътищата, подписано на 5 май 2015 г. в
Санкт Пьолтен, Австрия.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 11 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2903

УКАЗ № 88
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона

за чужденците в Република България, приет от
44-то Народно събрание на 12 април 2019 г.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чужден
ците в Република България (обн., ДВ, бр. 153
от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от
2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от
2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63
и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73
от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от
2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53
от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33,
97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14,
24, 56 и 77 от 2018 г. и бр. 1 и 24 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 думите „които не са
български граждани“ и запетаята пред и след
тях се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „на
български гражданин“ се добавя „по смисъла
на този закон“.
2. В т. 4 думите „които са на издръжка“ и
запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В глава първа се създава чл. 7б:
„Чл. 7б. (1) Право на пребиваване на деца
чужденци до 18-годишна възраст се предоставя
след общо съгласие на родителите. Когато
не е налице общо съгласие на родителите,
спорът между тях се решава от районния съд
по местопребиваване на детето.
(2) Производството пред съда по ал. 1 започва по заявление на единия от родителите.
Съдът изслушва другия родител, освен ако не
се яви без уважителни причини. Съдът може и
по своя инициатива да събира доказателства.
(3) В случаите по ал. 2 при всяко производство съдът уведомява дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваване на детето,
като за уведомлението се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Дирекция „Социално подпомагане“
предоставя становище на съда, което съдържа:
преценка на желанията и чувствата на детето;
физическите, психическите и емоционалните
потребности на детето; опасността или вредата,
която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на
родителите да се грижат за него; последиците,
които ще настъпят за детето при промяна на
обстоятелствата; други обстоятелства, имащи
отношение към детето.
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(5) Съдът постановява решение, с което
замества липсващото съгласие на единия от
родителите, или оставя искането без уважение.
Съдът може да допусне предварително изпълнение на постановеното решение. Решението
на съда подлежи на обжалване по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
(6) При започнало производство по предоставяне право на пребиваване същото се
спира до окончателното произнасяне на съда
по заявлението по ал. 2.
(7) След получаване на окончателното решение на съда дирекция „Миграция“, отдел/
сектори/групи „Миграция“ при областните
дирекции на МВР взимат решение за предоставяне право на пребиваване, като проверяват
служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.“
§ 4. Член 21д се изменя така:
„Чл. 21д. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно
лице издава решение за отказ за предоставяне
на статут на лице без гражданство, когато се
установи, че кандидатът:
1. попада в обхвата на чл. 1, т. 2 на Конвенцията за статута на лицата без гражданство,
приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 11 от
2012 г.) (ДВ, бр. 60 от 2012 г.);
2. не е декларирал гражданството си с цел
получаване статут на лице без гражданство;
3. е влязъл в страната или е направил опит
да премине през нея не през установените за
това места или чрез използване на неистински
или преправени документи и не отговаря на
изискванията на този закон и на правилника
за неговото прилагане относно предоставянето
на статут на лице без гражданство;
4. пребивава незаконно на територията на
Република България към датата на подаване
на заявлението и не отговаря на изискванията
на този закон и на правилника за неговото
прилагане относно предоставянето на статут
на лице без гражданство.“
§ 5. В чл. 21и се създава ал. 4:
„(4) На лице с предоставен статут на лице
без гражданство в Република България, което
не отговаря на условията за разрешаване на
постоянно или дългосрочно пребиваване на
територията на Република България, може да
бъде разрешено продължително пребиваване
със срок до една година по ред, предвиден в
правилника за прилагане на закона.“
§ 6. В чл. 23 се създават ал. 5 и 6:
„(5) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът подава лично в
дирекция „Миграция“ или в отдел/сектори/
групи „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
заявление по образец и документи съгласно
правилника за прилагане на закона.
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(6) За получаване право на постоянно или
дългосрочно пребиваване чужденецът подава
лично в дирекция „Миграция“ или в сектори/
групи „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
заявление по образец и документи съгласно
правилника за прилагането на закона.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. са представители на чуж дестранно
търговско дружество с регистрирано, след
проверка и оценка на представени документи
относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество
за период от две години преди регистрацията
на представителството, както и на документи
относно неговите планирани дейности, от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България;
разрешение за продължително пребиваване
могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско
дружество; Българската търговско-промишлена палата своевременно уведомява дирекция
„Миграция“ при промяна в обстоят елствата
по регистрацията на представителството;“
б) в т. 13 след думите „постоянно пребиваване“ се поставя запетая и се добавя „както и
на чужденец, получил международна закрила“;
в) създава се т. 22:
„22. са членове на семейството на чужденец
с предоставено убежище, временна закрила
или хуманитарен статут – когато документите,
удостоверяващи семейните връзки и правото
на издръжка, са признати или допуснати за
изпълнение по реда на българското законодателство.“
2. В ал. 3 се създават изречения второ, трето
и четвърто: „В случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне
на допълнителни документи и информация
този срок може да бъде удължен с още един
месец. Чужденецът се уведомява писмено при
удължаване на срока, като в писмото се посочва, че следва да предостави необходимите
документи и информация в 14-дневен срок от
получаване на писмото. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството
по издаване на разрешение за продължително
пребиваване се прекратява, като заявлението
не подлежи на повторно разглеждане.“
§ 8. В чл. 24б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Когато срокът на договора за разработване
на научноизследователски проект е по-кратък
от една година, разрешението се издава за
срока на договора.“
2. В ал. 5 думите „сектор/група“ се заменят
с „отдел/сектор/група“.
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3. В ал. 13 изречение първо се изменя
така: „Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца може да получи
и чужденец, който в срок до 7 работни дни
след приключване на научноизследователски проект е подал заявление в Агенцията
по заетостта за регистрация като търсещо
работа лице съгласно Закона за насърчаване
на заетостта.“
§ 9. В чл. 24в ал. 6 се изменя така:
„(6) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца може да получи и
чужденец, който в срок до 7 работни дни след
приключване на обучението си като студент в
редовна форма на обучение във висше училище в Република България е подал заявление
в Агенцията по заетостта за регистрация
като търсещо работа лице съгласно Закона
за насърчаване на заетостта. Разрешението
се издава по ред, определен с правилника за
прилагане на закона.“
§ 10. В чл. 24г, ал. 10 в изречение първо
думата „три“ се заменя с „два“.
§ 11. В чл. 24и се създава ал. 5:
„(5) Дирекция „Миграция“, отдел/сектори/
групи „Миграция“ при областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
предоставят информаци я относно всички
документи, необходими за полу чаване на
разрешението по ал. 1, включително за произтичащите от него права и задължения за
чужденеца.“
§ 12. В чл. 24к, ал. 5, изречение второ думите „по ал. 1“ се заменят със „за пребиваване
на сезонен работник съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни със срок на валидност до
срока на първоначално издаденото“.
§ 13. В чл. 24о, ал. 3 думите „сектор/група“
се заменят с „отдел/сектор/група“.
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думата „деца“ се добавя
„на български гражданин или“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявление за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване се подава
лично в дирекция „Миграция“ или сектор/
група „Миграция“ при съответната областна
дирекция на Министерството на вътрешните
работи. Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него лице взема решение по заявлението в срок до два месеца от
подаването му, като в случаите на правна
и фактическа сложност и необходимост от
представяне на допълнителни документи срокът може да бъде удължен с още два месеца.
Разрешението се издава по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.“
3. Създава се ал. 6:
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„(6) Разрешение за постоянно пребиваване
не могат да получат чужденците, получили
разрешение за продължително пребиваване на
основание чл. 28а, освен когато на чужденци,
навършили 18-годишна възраст, е предоставено
разрешение за продължително пребиваване
по хуманитарни причини.“
§ 15. Член 25б се отменя.
§ 16. В чл. 26, ал. 2 думите „25б“ се заличават.
§ 17. Член 28а се изменя така:
„Чл. 28а. (1) На непридружени деца чужденци, както и на чужденци, ненавършили
18-годишна възраст, които са влезли на територията на Република България с придружител,
но са били изоставени от него, които не са
поискали закрила по Закона за убежището и
бежанците или по чиито молби има влезли в
сила решения за отказ от международна закрила, може да им бъде разрешено единствено
продължително пребиваване на територията
на Република България до навършване на
пълнолетие. Разрешението се издава по ред,
определен с правилника за прилагане на закона.
(2) След навършване на 18-годишна възраст на чужденците по ал. 1 може да бъде
разрешено продължително пребиваване при
наличие на хуманитарни причини.
(3) Дирекция „Социално подпомагане“ по
местопребиваването на чужденците по ал. 1
определя и провежда конкретни мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето
след извършена преценка за най-добрия интерес
на детето, а Държавната агенция за закрила
на детето координира, наблюдава и контролира изпълнението на определените мерки за
закрила относно спазване на неговите права
до окончателното решаване на въпроса за
пребиваването му в Република България, но
не и след навършването на 18-годишна възраст.
(4) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
разрешава продължителното пребиваване
на чужденците по ал. 1 и 2 след извършена
преценка на възможността за връщането им
на член на техните семейства, на определен
настойник или на подходящи приемни центрове в държавата им на произход, в трета
държава, готова да ги приеме, или в държава,
задължена да ги приеме по силата на спогодба
за предаване и обратно приемане с Република
България, при условие че там животът и свободата им не са застрашени и те не са изложени
на опасност от преследване, от изтезание или
от нечовешко или унизително отношение.
Преценката се извършва по ред, определен в
правилника за прилагане на закона.
(5) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава отказ за разрешаване на продължително
пребиваване на чужденците по ал. 1 и 2, кога-
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то се установи, че те могат да бъдат върнати.
Отказът подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Не се допуска събиране на семейство
на чужденец, получил право на пребиваване
по ал. 1 и 2.“
§ 18. В чл. 33к се правят следните изменения:
1. В ал. 5, изречение второ думите „по
ал. 1“ се заменят със „за пребиваване съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни със срок на валидност до срока на първоначално издаденото“.
2. В ал. 6 думите „които не са български
граждани“ и запетаята пред и след тях се
заличават.
§ 19. В чл. 35, ал. 4 думите „разрешението
за пребиваване“ се заменят с „разрешението
за продължително пребиваване“.
§ 20. В чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „чл. 25б,
25в“ се заменят с „чл. 25в“.
§ 21. В чл. 44, ал. 7 се създава изречение
второ: „За целите на настаняването се поддържат Регистър на настанените чужденци
с наложени принудителни административни
мерки и Регистър на краткосрочно настанените
чужденци, съдържащи данни за настанените
чужденци.“
§ 22. В чл. 46а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След влизане в сила на съдебно решение,
с което се отменя заповед за принудително
настаняване по ал. 1, по чл. 44, ал. 8 или по
чл. 44, ал. 12, чужденецът се освобождава
незабавно от специалния дом.“
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. „Училище“ е институция по смисъла
на чл. 25, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, която участва в
програма за ученически обмен или образователен проект.“
2. Точка 20 се изменя така:
„20. „Доказателства за осигурено жилище“
са документи, както следва:
а) нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
б) декларация от собственика за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика
или от упълномощено от него лице, тя следва
да бъде с нотариална заверка на подписа.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които
към деня, следващ датата на оттегляне на
Обединеното кралство от Европейския съюз,
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са влезли и пребивават законно в Република
България или притежават валиден документ за
пребиваване, издаден от Република България,
могат в срок до 31 декември 2020 г. да подадат
лично заявление в дирекция „Миграция“ или
в областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи за издаване на разрешение
за пребиваване в Република България, за което
незабавно им се издава временно удостоверение
за пребиваване. Към заявлението се прилагат
необходимите документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
(2) На лицата по ал. 1, които не представляват заплаха за националната сигурност
или обществения ред, в срок до един месец от
датата на подаване на заявлението се издава
разрешение за пребиваване при условията на
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства.
(3) Членовете на семейството на гражданин
на Обединеното кралство, получил разрешение за пребиваване по ал. 2, които към деня,
следващ датата на оттегляне на Обединеното
кралство от Европейския съюз, са придобили
качеството на член на семейство на гражданин на Обединеното кралство, но които към
този ден не пребивават в Република България,
могат в срок до 29 март 2022 г. да подадат
лично заявление в дирекция „Миграция“ или
в областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи за издаване на разрешение
за пребиваване в Република България, за което
незабавно им се издава временно удостоверение
за пребиваване. Към заявлението се прилагат
необходимите документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
(4) Членовете на семейството на гражданин
на Обединеното кралство, получил разрешение
за пребиваване по ал. 2, които са придобили
качеството на член на семейство на гражданин на Обединеното кралство в периода
между деня, следващ датата на оттегляне на
Обединеното кралство от Европейския съюз, и
31 декември 2020 г., могат в срок до 31 декември
2020 г. да подадат лично заявление в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
за издаване на разрешение за пребиваване в
Република България, за което незабавно им
се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се прилагат необходимите документи по Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
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(5) Гражданин на Обединеното кралство,
който е член на семейството на български
гражданин, придобил това си качество до деня,
следващ датата на оттегляне на Обединеното
кралство от Европейския съюз, може в срок
до 29 март 2022 г. да подаде лично заявление
в дирекция „Миграция“ или в областните
дирекции на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешение за
пребиваване в Република България, за което
незабавно му се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се
прилагат необходимите документи по Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства.
(6) На лицата по ал. 3 – 5, които не представляват заплаха за националната сигурност
или обществения ред, в срок до един месец от
датата на подаване на заявлението се издава
разрешение за пребиваване при условията на
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства.
(7) Лицата по ал. 3 – 5 могат да влязат на
територията на Република България с валиден паспорт и виза, когато такава се изисква.
Визата се издава при условията и по реда на
чл. 4 от Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(8) Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя писмено становище в
7-дневен срок от получаване на заявлението
по ал. 1 и ал. 3 – 5.
(9) Заявлението по ал. 1 и ал. 3 – 5 е по
образец, утвърден със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(10) Разрешението за пребиваване по ал. 1
и ал. 3 – 5 се издава съгласно изискванията
на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни, като в него задължително
се отбелязва „пребивавал законно към деня,
следващ датата на оттегляне на Обединеното
кралство от Европейския съюз“ – за гражданин на Обединеното кралство, или „член семейство на гражданин на Обединеното кралство,
пребивавал законно към деня, следващ датата
на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз“ – за членовете на неговото
семейство. В случаите по ал. 5 се отбелязва
„член семейство на български гражданин
към деня, следващ датата на оттегляне на
Обединеното кралство от Европейския съюз“.
(11) Таксата, която се събира за издаване
на разрешенията за пребиваване по ал. 1 и
ал. 3 – 5 е същата, която се събира за издаване
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на „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ на продължително или постоянно пребиваващ член на
семейството на гражданин на Европейския
съюз, който не е гражданин на Европейския
съюз и който е упражнил правото си на свободно придвижване.
(12) Когато лицата по ал. 1 и ал. 3 – 5 не
отговарят на условията по ал. 2, съответно
по ал. 6, органите на дирекция „Миграция“
или областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи мотивирано отказват
издаването на разрешение за пребиваване.
(13) Отказът по ал. 12 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(14) На децата на гражданин на Обединеното
кралство, получил разрешение за пребиваване по ал. 2, родени в периода между деня,
следващ датата на оттегляне на Обединеното
кралство от Европейския съюз, и 31 декември
2022 г., се издава разрешение за пребиваване при условията на Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
§ 25. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, и членовете на техните
семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.,
бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14 и 56
от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието на закона думите
„които не са български граждани“ и запетаята
пред и след тях се заличават.
2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Този закон определя условията и реда
за влизане, пребиваване и напускане на Репуб
лика България на гражданите на Европейския
съюз и на членовете на техните семейства,
както и на членовете на семейството на
български гражданин, които са граждани на
Европейския съюз и са упражнили правото
си на свободно движение.“
3. В чл. 12:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицето по чл. 9а и 10 подава заявление
до дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или
до областните дирекции на МВР за издаване
съответно на разрешение за пребиваване съг
ласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета
от 13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни или на карта за продължително пребиваване на член на семейството на
гражданин на Съюза, за което незабавно му
се издава временно удостоверение.“;
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б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя
с „документ“.
4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) На лицата по чл. 9а и 10
може да се откаже издаването на документи
за пребиваване въз основа на данни, даващи
основание да се направи обоснован извод,
че бракът или фактическото съжителство са
сключени единствено с цел заобикаляне на
нормите, регламентиращи свободното движение на гражданите на Европейския съюз и на
членовете на техните семейства.
(2) Данните по ал. 1 могат да се установяват
по служебен път, след проверка на представени документи или от извършени от други
държавни органи проверки и разследвания,
как то и чрез интервюта, провеж дани от
служители на дирекция „Миграция“ – МВР,
или на областните дирекции на МВР и от
изявления на засегнатите или на трети лица.
(3) Отказът по ал. 1 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
5. В чл. 13, ал. 1 след думата „удостоверение“ се поставя запетая и се добавя „разрешение за пребиваване“.
6. В чл. 16:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„който е гражданин на Европейския съюз“
се добавя „или член на семейството на български гражданин, който е гражданин на
Европейския съюз и е упражнил правото си
на свободно движение“;
б) в ал. 5, изречение първо след думите
„гражданин на Европейския съюз“ се добавя
„или член на семейството на български гражданин, който е гражданин на Европейския
съюз и е упражнил правото си на свободно
движение“.
7. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. (1) На гражданите на Европейския
съюз и на членовете на техните семейства, които
са граждани на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство и
на Конфедерация Швейцария, и на членовете
на техните семейства, които са граждани на
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на
Конфедерация Швейцария, по тяхно изрично
желание могат да се издават и удостоверения
за пребиваване на картов носител.
(2) За удостоверяване на адреса на пребиваване, който се съдържа в удостоверението
за пребиваване, издавано на картов носител,
лицата по ал. 1 представят един от следните
документи:
1. документ за собственост или друг документ, доказващ собствеността или ползването
на имота;
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2. декларация от собственика за предоставен
адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или
от упълномощено от него лице, тя следва да
бъде с нотариална заверка на подписа;
3. настанителна заповед, когато лицето е настанено в държавно или в общинско жилище.“
8. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба:
а) в буква „а“ накрая се поставя запетая и
се добавя „или други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото
им съжителство, с изключение на писмено
изявление от лицето“;
б) в буква „б“ думите „който не е български
гражданин“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 26. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г., бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г. и бр. 17
и 24 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3 думите „относно потребнос
тите на тези лица“ се заменят с „включващо
и елементите, изброени в член 6, параграф 4,
букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 439/2010
на Европейския парламент и на Съвета от
19 май 2010 г. за създаване на Европейска
служба за подкрепа в областта на убежището
(ОВ, L 132/11 от 29 май 2010 г.)“ и пред тях
се поставя запетая.
2. В чл. 8, ал. 9 след думите „на бежанец“
се добавя „при условие че семейните връзки
предшестват влизането на чужденеца на територията на страната и“.
3. В чл. 9, ал. 6 след думите „на чужденец
с предоставен хуманитарен статут“ се поставя
запетая и се добавя „при условие че семейните
връзки предшестват влизането на чужденеца
на територията на страната, и“.
4. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Чужденец с предоставена международна
закрила има право да поиска да се събере със
семейството си на територията на Република
България, при условие че семейните връзки
предшестват влизането на чужденеца на територията на страната.“
5. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Имената на чужденеца в регистрационната карта се изписват така, както са посочени в документа за задгранично пътуване
или в друг документ за самоличност. Когато
чужденецът не притежава такива документи,
имената му се изписват така, както са посочени в декларацията по чл. 30, ал. 1, т. 3.“
6. В чл. 53:
а) в т. 4 думите „или получили такава
закрила“ се заличават;
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б) в т. 6 думите „и разработва програми
за интегриране на чужденците, получили закрила в българското общество“ и запетаята
пред тях се заличават.
7. В чл. 58 ал. 8 се изменя така:
„(8) Молителят не по-късно от 15 дни от
подаването на молбата се информира писмено
на разбираем за него език за процедурата,
която ще се следва, за неговите права и задължения, за последиците от неспазването на
задълженията му или за отказа да сътрудничи
на длъжностните лица на Държавната агенция за бежанците, както и за последиците
от мълчаливото или изричното оттегляне на
молбата му. Молителят се информира и за организациите, предоставящи правна и социална
помощ на чужденци. Когато обстоятелствата
налагат това, тази информация може да бъде
предоставена устно.“
8. В чл. 61, ал. 3 преди думата „съгласие“
се добавя „информирано“.
9. Член 95а се изменя така:
„Чл. 95а. (1) Нарушенията на чл. 30, ал. 1,
т. 11 се установяват от органите на Министерството на вътрешните работи с констативен
протокол, изготвен в три екземпляра – за
съответната структура на Министерството на
вътрешните работи, за Държавната агенция
за бежанците и за чужденеца.
(2) При констатирано второ нарушение на
чл. 30, ал. 1, т. 11 чужденецът, търсещ закрила,
се настанява в център или помещение от затворен тип до приключване на производството
по този закон с влязло в сила решение.“
§ 27. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14
и 24 от 2018 г. и бр. 1, 12, 17 и 24 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 3 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след
тях се заличават.
2. В чл. 55, ал. 4 и 5 думите „които не са
български граждани“ и запетаята пред и след
тях се заличават.
3. В чл. 59:
а) в ал. 2:
аа) създават се т. 1б и 1в:
„1б. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейство на
български гражданин с отбелязване на „член
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на семейство на български гражданин“ – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи със срок на валидност до
една година; документът се издава на лица,
получили право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закона
за чужденците в Република България;
1в. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България
чужденец с отбелязване „непридружено дете
чужденец“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на
валидност до една година.“;
бб) в т. 2а думите „чл. 24, ал. 1, т. 18 и“
се заличават;
б) създава се ал. 11:
„(11) Документите за самоличност по ал. 1,
т. 4 и 8 и документите за пребиваване по ал. 2
и 3 се издават в срок до 30 дни от датата на
подаване на заявлението.“
4. В § 9г от преходните и заключителните
разпоредби думите „които не са български
граждани“ и запетаята пред и след тях се
заличават.
§ 28. В Закона за вероизповеданията (обн.,
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 108 от 2018 г.
и бр. 29 от 2019 г.) в чл. 29, ал. 3 думите „коит о
не са български граждани“ и запетаята пред
и след тях се заличават.
§ 29. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97
от 2016 г., бр. 21 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от
2019 г.) в чл. 20, т. 8 думите „които не са
български граждани“ и запетаята пред и след
тях се заличават.
§ 30. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в § 1,
т. 12, буква „в“ от допълнителните разпоредби
думите „които не са български граждани“ и
запетаята пред и след тях се заличават.
§ 31. В Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 2016 г.;
изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 24
от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 3 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след
тях се заличават.
2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „които не са български граждани“
и запетаята пред и след тях се заличават.
§ 32. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102
от 2018 г. и бр. 17, 21 и 29 от 2019 г.) в § 1, т. 7
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от допълнителните разпоредби думите „които
не са български граждани“ и запетаята пред
и след тях се заличават.
§ 33. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.;
изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от
2018 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и
77 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 179, ал. 2 думите „и по чл. 178,
ал. 1, т. 2“ се заличават.
2. Създава се чл. 179а:
„Чл. 179а. (1) Условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1,
т. 2 се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(2) Определянето на конкретния размер на
допълнителното възнаграждение по чл. 178,
ал. 1, т. 2 и съответната специфична служебна
дейност, неговото изменение, спиране и възстановяване на всеки служител се определят
със заповед на ръководителите на структури
по чл. 37, както и на директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“ и на
регионалните дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“, а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар
и ръководителите на структури по чл. 37 – от
министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.“
3. Навсякъде в закона думите „Закона за
влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани,
и членовете на техните семейства“ се заменят
със „Закона за влизането, пребиваването и
напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства“.
§ 34. (1) Параграф 5, § 7, т. 1, буква „в“ и
§ 17 влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
(2) Параграф 24 влиза в сила от деня,
следващ датата на оттегляне на Обединеното
кралство от Европейския съюз.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 12 април 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2929
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ралица Трилкова Добрева за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3083

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по ико
номическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Красен Георгиев Кръстев за член
на Комисията по икономическа политика и
туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3084

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Лиляна Друмева Радева за член на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3085
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Красен Георгиев Кръстев
като член на Комисията по политиките за
българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3086

РЕШЕНИЕ

за откриване на висше военно училище с
наименование „Висше военновъздушно учи
лище „Георги Бенковски“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето
образование и чл. 16, т. 8, чл. 93, ал. 1 и 2 и
чл. 94, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
1. Открива висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище
„Георги Бенковски“.
2. Висше т о воен новъ зд у ш но у ч и л и ще
„Георг и Бенковски“ е структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище
в гр. Долна Митрополия и има свое знаме,
печат и празник – 25 май.
3. Предметът на дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“
включва:
а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационната степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от
регулираната професия „Офицер за тактическо
ниво на управление“, както и по специалности
от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически
науки“ и „Сигурност и отбрана“;
б) обучение на студенти за придобиване
на висше образование на образователноквалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ по акредитирани професионални
направления от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“
и „Технически науки“;
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в) обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен
„доктор“ по акредитирани докторски програми;
г) обучение за повишаване на квалификацията;
д) специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка
на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и
на граждани при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
е) извършване на научноизследователска
и иновационна дейност и на приложни изследвания;
ж) развитие на научно-производствена,
издателска, спортна, културна и стопанска
дейност, свързани с основната дейност на
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“, и реализацията на създаваните
от него научноизследователски резултати и
други обекти на интелектуалната собственост;
з) други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.
4. Недвижимите имоти и движимите вещи
за осигуряване на дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“
се предоставят при условията и по реда на
Закона за държавната собственост.
5. Висше т о воен новъ зд у ш но у ч и л и ще
„Георг и Бенковски“ съставя, приема, променя,
изпълнява и отчита бюджет.
6. В приходната част на бюджета на Вис
шето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ постъпват:
а) трансфери от държавния бюджет;
б) финансова помощ от общините;
в) дарения, завещания, наследства, спонсорство;
г) собствени приходи съгласно чл. 90, ал. 3,
т. 4 от Закона за висшето образование;
д) приходи съгласно чл. 90, ал. 3, т. 5 от
Закона за висшето образование.
7. Висше т о воен новъ зд у ш но у ч и л и ще
„Георг и Бенковски“ включва в структурата
си: командване, основни, обслужващи и административни звена.
8. Органи на управление на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“
са Общото събрание, Академичният съвет и
началникът.
9. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище
„Георги Бенковски“ се издава от министъра
на отбраната.
10. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ за утвърждаване:
а) длъжностното разписание на Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“;
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б) спомагателното длъжностно разписание
на Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ за цивилни служители за сметка
на собствените приходи;
в) решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, научни
секции, административни и обслужващи звена;
г) учебните планове по специалностите от
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
д) квалификационните характеристики по
специалностите от професионално направление „Военно дело“.
11. Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице.
Той се назначава и освобождава от длъжност
при условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговите правомощия не се прекратяват с
изтичането на мандата на Общото събрание.
12. Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ упражнява
правомощията на ректор по Закона за висшето
образование.
13. Министърът на отбраната представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет на предложението за утвърждаване с акт на Министерския
съвет съобразно неговата компетентност на
броя на приеманите за обучение във Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“
курсанти и военнослужещи за придобиване
на висше образование на образователноквалификационната степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
по специалности от регулираната професия
„Офицер за тактическо ниво на управление“.
14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на
министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение
за утвърждаване на:
а) броя на приеманите за обучение във
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ студенти и докторанти по чл. 9,
ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование;
б) размера на таксите за кандидатстване
и обучение на студентите и докторантите по
буква „а“.
15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от
началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, открива процедури
за заемане от военнослужещи на:
а) свободни академични длъжности във
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, като допълнителните
изисквания за заемането им се определят в

ВЕСТНИК
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Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) свободни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“ при условия и
по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
16. Минист ърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на Академичния съвет, внесено
от началника на Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“:
а) назначава на академични длъжности във
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
б) назначава военнослужещи на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната;
в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в случаите, при
условията и по реда, определени в Закона за
развитието на академичния състав в Република
България и в Закона за висшето образование.
17. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военновъздушно училище
„Георги Бенковски“:
а) утвърждава теми за редовна и задочна
докторантура във Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“;
б) открива процедури за прием на редовни
и задочни докторанти във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в
рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой, при условията и по реда на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и на Правилника за
устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“;
в) зачислява за обучение лицата, приети за
редовни и задочни докторанти по буква „б“;
г) зачислява военнослужещи и цивилни
слу ж ители във Висшето военновъзду шно
училище „Георги Бенковски“ за докторанти
в самостоятелна подготовка.
18. Закрива факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет
„Васил Левски“, като дейността му преминава
във факултет „Авиационен“ в структурата на
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“.
19. Трудовите правоотношения с цивилните
служители от факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“
преминават във Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“ при условията
на чл. 123 от Кодекса на труда.
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20. Военнослужещите от факултет „Авиационен“ на Националния военен университет
„Васил Левски“ преминават на служба във
Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“ на изпълняваните от тях длъжности в Националния военен университет
„Васил Левски“.
21. Курсантите, военнослужещите, студентите и докторантите, които се обучават
във факултет „Авиационен“ на Националния
военен у ниверситет „Васил Левск и“ към
момента на влизането в сила на решението,
продължават обучението си във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“
по специалностите, при условията и реда, по
които са приети.
22. Документацията, свързана с обучението
на лицата по т. 21 във факултет „Авиационен“
от Националния военен университет „Васил
Левски“, се прехвърля във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
23. Решението влиза в сила на 1 януари
2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3113

ВЕСТНИК
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3. Избира Станислав Иванов Стоянов и
Васил Цветков Цветков за членове на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3115

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по ико
номическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Анна Василева Александрова
като член на Комисията по икономическа
политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3116

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
омбудсмана
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3114

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Валентин Алексиев Николов
за председател на Комисията по енергетика.
2. Избира Димитър Бойчев Петров за заместник-председател на Комисията по енергетика.

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здра
веопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Александър Койчев Иванов
като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Красимир Митков Събев за член
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3117

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
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и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Пламен Дулчев Нунев за член на Комисията за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3118

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вза
имодействието с неправителствените органи
зации и жалбите на гражданите

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Анна Василева Александрова за
председател на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Александър Койчев Иванов за
член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3121

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Митков Събев и
Запрян Василев Янков като членове на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Анна Василева Александрова
за член на Комисията по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3119
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УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Венелин Димитров Лазаров
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3097

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по отбрана

УКАЗ № 81

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

РЕШИ:
1. Освобождава Пламен Дулчев Нунев като
член на Комисията по отбрана.
2. Избира Запрян Василев Янков за член
на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3120

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Михайлов Михайлов
за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство
Йордания със седалище в Аман.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3098
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УКАЗ № 82

УКАЗ № 85

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бранимир Стоянов Заимов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Младен Петров Червеняков
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Словения
със седалище в Любляна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

3099

3102

УКАЗ № 83
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Гергана Димитрова Караджова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ирландия със седалище в Дъблин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3100

УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Държавата
Израел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3103

УКАЗ № 84

УКАЗ № 87

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Иванов Абаджиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Словения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румяна Генчева Бъчварова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Държавата Израел със
седалище в гр. Тел Авив.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2019 г.

3079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 16 313 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

за изменение на Наредбата за осигурителните
каси, приета с Постановление № 89 на Минис
терския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г., бр. 17 от 2014 г. и бр. 17 от 2016 г.)

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.

2

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „личен номер
на чужденец (служебен номер) и/или ЕИК по
регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“ се
заменят с „личен номер на чужденец, личен
номер, служебен номер, издаден от НАП
и/или ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 2. В чл. 8, ал. 3, т. 3 думите „органа по
приходите на НАП и ТП на НОИ“ се заменят
с „органите по приходите на НАП и контролните органи на ТП на НОИ“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 6
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2 и 6

ДО
_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА
ЕГН, ЛН, ЛНЧ
Сл. № на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ

Име, презиме и фамилия на представляващия касата……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на касата)
Адрес на управление на дейността
Държава

Област

Град/село

Община

улица

блок
тел.

№

вход

етаж

апартамент

електронен адрес

З А Я В Я В А М:
ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - ____________________________________________________________________________
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА С УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР № ___________ ОТ ____________________г.

блок

вход

етаж

апартамент

електронен адрес

тел.
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З А Я В Я В А М:
ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - ____________________________________________________________________________
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА С УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР № ___________ ОТ ____________________г.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА С РЕШЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАСАТА № ______ ОТ _______________г.
БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА КАСА

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на
попълване

Подпис:
Попълва се служебно

Дата на
приемане

Подпис:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да
намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg,
или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и на телефон 0700 18 700.

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
мб-ЦД

Министър-председател:
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3080

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за дохо
дите, върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г.,
бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и
15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и
84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.,
бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от
2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.,
бр. 29 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя.
2. В ал. 8, т. 12 думите „възнагражденията
по чл. 99, ал. 3 и 4“ се заменят с „възнагражденията по чл. 99, ал. 3, 4 и 5“.

”“
§ 2. В чл. 3, ал. 3, т. 1 думите „за едноличните търговци“ се заменят със „за едноличните
търговци и лицата, които се облагат по реда
на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху
доходите на физическите
лица“.
“19P083.DOC”

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Осигурителните вноски за специализантите, които са приети по реда на отменената
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от
2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г.,
бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и
73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния
административен съд от 2013 г. – бр. 59 от
2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори
за обучение за придобиване на специалност
не са приключили до 31 декември 2018 г., се
внасят върху полученото възнаграждение, но
върху не по-малко от минималната месечна
работна заплата за страната. Когато лицето
не е работило през целия месец, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко
от минималната месечна работна заплата,
определена пропорционално на отработените
дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване през месеца.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3081
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 19 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение на Постановление № 79 на Ми
нистерския съвет от 2016 г. за осигуряване
за безвъзмездно ползване на познавател
ни книжки, учебници и учебни комплекти
(обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „89 лв., в т.ч. 36 лв. за
учебни помагала“ се заменят с „95 лв., в т.ч.
36 лв. за учебни помагала“.
2. В т. 5 думите „94 лв., в т.ч. 36 лв. за
учебни помагала“ се заменят със „103 лв., в
т.ч. 39 лв. за учебни помагала“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3122

РЕШЕНИЕ № 213
ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали, от находище „Енджисевер“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, област Враца, на
„Маронас“ – ООД, Враца
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост,
от находище „Енджи-север“, разположено
в землището на с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1603
от 24 март 2017 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

ВЕСТНИК
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2. Определя концесионна площ с общ
размер 241,8 дка, която включва два контура,
индивидуализирани с координатите на точки,
съответно за контур 1 – от № 1 до № 10, и за
контур 2 – от № 11 до № 26, в Координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението.
В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Енджи-север“ с
размер 213,4 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 26 в Координатна
система „1970 г.“, съгласно специализирана
карта и координатен регистър, неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Маронас“ – ООД, Враца – тит ул яр на Удостоверение за търговско откритие № 530 от
26 октомври 2016 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ВР-22-ПР на директора на РИОСВ – Враца,
от 2016 г. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
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§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г. и бр. 3 от 2018 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за
обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоа
та ц и я на са ни тарно - ох ра н и т ел н и т е зон и
около водоизточници и съоръжени ята за
питейно-битово водоснабдяване и съоръжения за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди, и да спазва мерките за подобряване
състоянието на водите, както и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за
Дунавския район;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – варови ц и, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Енджи-север“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване от министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Враца, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително за горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
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7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство и да не засяга територията на овална
ст ру к т у ра, регист рирана от Региона лни я
исторически музей – Враца;
7.2.9. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 14 249 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно кон-
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цесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто (за скалнооблицовъчни материали)
и 7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по т. 9.3 не може
да е по-ниско от съответните стойности,
получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква
„а“ – варовици за скалнооблицовъчни материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, бук-
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ва „а“ – варовици за трошени фракции, и
ал. 4 от методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да е
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 1800 куб. м/
шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство по т. 9.4, както следва:
9.5.1. 337 куб. м/шестмесечие добити варовици за скалноо блицовъчни материали, и
9.5.2. 1463 куб. м/шестмесечие (3511 тона)
добити варовици за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на извършване на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Маронас“ – ООД,
Враца, в срок до шест месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесията.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Енджи-север“,
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4698307.3

8538678.7

2.

4698352.2

8538720.0

3.

4698393.2

8538775.6

4.

4698385.1

8538833.0

5.

4698321.2

8538892.2

6.

4698180.4

8538995.3

7.

4697794.2

8539004.0

8.

4697844.0

8538928.0

9.

4697960.2

8538802.5

10.

4698036.6

8538721.5

11.

4698200.0

8539170.0

12.

4698135.0

8539400.0

13.

4697988.0

8539505.0

14.

4697888.4

8539476.5

15.

4697700.0

8539420.0

16.

4697607.5

8539392.9

17.

4697608.4

8539372.0

18.

4697707.5

8539351.3

19.

4697790.1

8539327.0

20.

4697828.5

8539295.6

21.

4697803.3

8539161.1

22.

4697792.7

8539119.7

23.

4697894.4

8539175.7

24.

4697963.1

8539169.7

25.

4697998.8

8539166.6

26.

4698073.4

8539174.4

Контур 1

Контур 2

3082
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РЕШЕНИЕ № 220
ОТ 19 АПРИЛ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали – гнайси, от находище
„Покрован“, разположено в землището на
с. Покрован, община Ивайловград, област Хас
ково, на „ГНАЙС и КО“ – ООД, Ивайловград
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатст ва – ска лнооблицовъчни мат ериали – гнайси, представляващи изключителна
държавна собственост, съгласно Акт № 1208
от 29 юли 2011 г. за изключителна държавна собственост, от находище „Покрован“,
разположено в землището на с. Покрован,
община Ивайловград, област Хасково, която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
48,7 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 в Координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението.
В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Покрован“ с площ 33,1 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 5 по външния контур на запасите, съгласно схема и координатен регистър в
Координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства
по т. 1, или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС, постановено по
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реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „ГНАЙС
и КО“ – ООД, Ивайловград – тит ул яр на
Удостоверение за търговско откритие № 0336
от 21 май 2008 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява въз основа на съгласуваните
и/или одобрени от министъра на енергетиката
проекти и планове по т. 8.2.3, съобразени с
мерките и условията от решението по т. 4.1.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 8.2.3.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г. и бр. 3 от 2018 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за
обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
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7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците за минерални води и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни в Източнобеломорски район
(2016 – 2021 г.);
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката, при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, в границите на находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Покрован“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
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8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Хасково, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
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среда преди съгласуването на измененията
и/или допълненията на цялостния проект за
добив с министъра на енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
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8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документация
та, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1
и 9.1.2;
8.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
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8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4666 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на изпълнение
на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на дължимото минимално годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и
се предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце-
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сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на сто (за трошените фракции)
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 10.3 не може да бъде по-нисък от съответните стойности, получени съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ – гнайси за добив на
плочи, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката – приложение № 4 към чл. 11
от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 210 куб. м/
шестмесечие, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 10.4, както следва:
10.5.1. 139 к уб. м/шестмесечие добити
гнайси за скалнооблицовъчни материали, и
10.5.2. 71 куб. м/шестмесечие (185 тона)
добити гнайси за трошени фракции.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
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променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Ивайловград цялото извършено
концесионно плащане без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ГНАЙС и КО“ – ООД,
Ивайловград, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на
концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Покрован“
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4536490.0

9468406.0

2.

4536440.3

9468523.6

3.

4536324.8

9468577.5

4.

4536242.0

9468360.0

5.

4536217.6

9468299.4

6.

4536342.8

9468265.1

7.

4536405.6

9468326.3

3123
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Румъния относно
изпълнението на съвместни инициативи за
подобряване на условията за корабоплаване
в общия българо-румънски участък на река
Дунав и за транспортната свързаност между
двете страни
(Одо бр ен с Решен ие № 174 о т 1 а п ри л
2019 г. на Министерския съвет. В сила от
29 март 2019 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Румъния, наричани подолу участниците,
Като взеха предвид разпоредбите на чл. 3 от
Конвенцията за режима на корабоплаване по
река Дунав, подписана в Белград на 18 август
1948 г., ведно с двете приложения и допълнителния протокол (Белградска конвенция), в
които се посочва, че държавите по поречието
на река Дунав се ангажират да поддържат
своите участъци в условия, пригодни за корабоплаване, и разпоредбите на чл. 39, които
гласят, че в участъците по река Дунав, които
формират национални граници, изпълнението
на дейностите и разпределението на разходите
се регламентират чрез споразумение между
съответните страни,
Като взеха под внимание препоръките на
Дунавската комисия за гарантиране на минимални параметри на фарватера в общия
българо-румънски участък на река Дунав,
както и разпоредбите на Европейското споразумение за основните вътрешни водни пътища
с международно значение (AGN), подписано в
Женева на 19 януари 1996 г.,
Без да засягат прилагането на съответното
законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда и международните
споразумения, по които двете държави са
страни,
Като признават значението на вътрешноводния транспорт за развитието на европейската икономика, по-специално река Дунав
и нейните плавателни притоци като част
от Трансевропейските транспортни мрежи
(TEN-T),
Като желаят да насърчават по-нататъшното
развитие на транспортната инфраструктура
чрез изграждане на нови транспортни мрежи,

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

Като взеха предвид разпоредбите на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на
Междуправителствен комитет за устойчиво
развитие на вътрешноводния транспорт в
общия българо-румънски участък на река
Дунав, подписан в София на 11 октомври
2012 г., и Меморандума за разбирателство
между правителството на Република България
и правителството на Румъния за извършването
на предварителни проучвания за изграждане
на нови мостови съоръжения над река Дунав,
подписан в Букурещ на 28 октомври 2014 г.,
Като признават приятелството, сътрудничеството и добросъседските отношения между
двете страни и желанието да продължат да
насърчават тези отношения чрез развитие на
транспортната инфраструктура,
стигнаха до следното съгласие:
Член 1
Изпълнение на съвместни инициативи за
подобряване на условията за корабоплаване
в общия българо-румънски участък на река
Дунав
1. У
 частниците ще положат съвместни
усилия, за да осигурят финансирането
на фазата на изпълнение на резултатите
от проекта FAST Danube. Страните ще
подкрепят дейностите за получаване на
необходимите одобрения и съгласия за
изпълнение на резултатите от проекта
FAST Danube и за създаване на подходяща съвместна управляваща структура
за изпълнението на проекта (например
Европейска група за териториално сът
рудничество). Участниците ще се информират взаимно относно разпределението
на финансовите ресурси чрез официални
писма, изпратени преди обявяването
на тръжната документация за подобряването на условията за корабоплаване
в общия българо-румънски участък на
река Дунав.
2. Участниците ще осигуряват ежегодно
необходимото финансиране за мониторинг и изпълнение на дейностите
по поддръжката, за да се гарантират
минимални условия за корабоплаване
в общи я бъ лгаро-ру м ънск и у част ък
на река Дунав, в съответствие с препорък ите на Ду навската комиси я и
установените класове за корабоплаване
съгласно съответните меж дународни
споразумения.
3. Р азпоредбите на Споразумението между
правителството на Народна република
България и правителството на Народна
република Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в общия
българо-румънски участък на река Дунав
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и Правилата за работата и функционирането на Смесената българо-румънска
комисия за поддържане и подобряване
на фарватера в общия българо-румънски
участък на р. Дунав, подписани в София
на 29 ноември 1955 г. (Споразумението),
ще се изменят, така че да се определят извънредните ситуации и начинът
за сътрудничество между страните в
такива ситуации, за да може едната
страна да пристъпи към дейности по
под д ръж ка на у част ъка на д ру гата.
В тази връзка участниците следва да
определят екипи от експерти, които да
започнат процедурите за изменение на
Споразумението.
Член 2
Изпълнение на общи инициативи за транс
портна свързаност между двете страни
1. У
 частниците ще анализират всички съществуващи документи и ще се споразумеят за
местоположението, което ще бъде избрано
за изготвяне на предварително проучване
за изграждане на трети мост над река
Дунав за едно от следните предложени
места:
► Оряхово (БГ) – Бекет (РО)
► Никопол (БГ) – Турну Мъгуреле (РО)
► Свищов (БГ)
– Зимнич (РО)
► Русе (БГ) 2.0
– Гюргево (РО)
► Силистра (БГ) – Кълъраш (РО)
2. Участниците ще сключат Протокол за изменение и допълнение на Меморандума
за разбирателство между правителството
на Република България и правителството
на Румъния за извършването на предварителни проучвания за изграждане
на нови мостови съоръжения над река
Дунав, подписан в Букурещ на 28 октомври 2014 г.
Настоящият Меморандум за разбирателство е сключен за неопределен срок и влиза
в сила от датата на подписването му.
Подписан в Букурещ на 29 март 2019 г. в
два оригинални екземпляра на български,
румънски и английски език, като всички
текстове са с еднаква правна сила. В случай
на различия в тълкуването на настоящия
Меморандум за разбирателство английският
текст ще има предимство.
За правителството
на Република
България:
Росен Желязков,
министър на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
2900

За правителството
на Румъния:
АлександруРъзван Кук,
министър на
транспорта
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з1010 от 2015 г. за униформеното облекло и
работното облекло за служебно ползване
в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм., бр. 2 от 2017 г.)
Параграф единствен. В приложение № 2 към
чл. 3, ал. 4, в раздел II „Отличителни знаци
към униформеното облекло на държавните
служители от МВР“, в края на т. 4 „Надписи“
се добавя на нов ред следният текст:
„При охрана на масови мероприятия – протести, на светлоотразителните жилетки за
служебно ползване на предна лява част се
поставят надписи на кирилица „Антиконфликт“ или „Диалог“, а на гърба надпис на
кирилица „Полиция“.“
Министър:
Младен Маринов
2972

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане
на компенсации от Фонда за компенсиране
на инвеститорите (обн., ДВ, бр. 33 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „чл. 20, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 27, ал. 1, т. 6“;
б) създава се нова т. 3:
„3. с решение на Комисията за финансов
надзор е установено, че са налице едновременно следните условия:
а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния
посредник за сметка на негови клиенти, не са
налични по сметките, в които се съхраняват
клиентски активи, по причини, различни
от изпълнение на договорни отношения с
клиентите;
б) по преценка на Комисията за финансов
надзор към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко
свързани с неговото финансово състояние,
да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите
инструменти и няма да бъде в състояние да
направи това в краткосрочна перспектива;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Решенията по ал. 2, т. 3, букви „а“ и
„б“ се взимат по предложение на заместникпредседателя, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 77б, ал. 4“ се заменят с „чл. 77б,
ал. 5“.
§ 2. Навсякъде в чл. 2, чл. 3 и чл. 10 думите
„по чл. 1, ал. 3“ се заменят с „по чл. 1, ал. 4“.
§ 3. В чл. 3, ал. 4, т. 5 думите „§ 1, т. 9“
се заменят с „§ 1, т. 10“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3 думите „чл. 77б, ал. 4“
се заменят с „чл. 77б, ал. 5“.
§ 5. В чл. 6 думите „чл. 77б, ал. 4“ се заменят с „чл. 77б, ал. 5“.
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
думите „чл. 5, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 6,
ал. 2 и 3“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата е приета с Решение № 612-Н
от 16.04.2019 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
2994

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11999
от 9 октомври 2018 г.

по административно дело № 12089 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година
в състав: председател: Галина Матейска,
членове: Тодор Петков, Светослав Славов,
при секретар Илиана Илиева и с участието
на прокурора Антоанета Генчева изслуша
докладваното от съдията Светослав Славов
по адм. дело № 12089/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба, подадена от Живка
Петрова Стоянова от с. Николаево, община
Радомир, област Перник, против Методиката
за определяне на индивидуалните потребности
на хората с увреждания, при които се отпуска
месечната добавка за социална интеграция
съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция
на хората с увреждания, утвърдена със Заповед
№ РД-01-230 от 14.03.2011 г. на министъра на
труда и социалната политика (методиката).
В жалбата са изложени съобра жения, че
обжалваната методика е подзаконов нормативен акт, който противоречи на целите
на закона. Счита, че при издаването є са
допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй
като не е спазена законоустановената форма, а
необнародването є обуславя извод за нейната
нищожност. При условията на евентуалност
претендира отмяна на атакувания акт.
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Ответната страна – министърът на труда
и социалната политика, редовно призован,
чрез пълномощника си юрк. Гергана Тодорова, в открито съдебно заседание и писмено
становище по съществото на спора оспорва
жалбата и претендира отхвърлянето є като
неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура, взел участие в настоящото
производство, дава мотивирано заключение за
основателността на подадената жалба. Счита, че
в случая не е спазено императивното изискване
по чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът за подзаконов
нормативен акт да е публикуван на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите за публичното им обсъждане.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Предмет на оспорване е утвърдената със
Заповед № РД-01-230 от 14.03.2011 г. на министъра на труда и социалната политика
Методика за определяне на индивидуалните
потребности на хората с увреждания, при кои
то се отпуска месечната добавка за социална
интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона
за интеграция на хората с увреждания.
С Определение № 11562 от 1.11.2016 г., постановено по адм.д. № 12089/2016 г. на Върховния административен съд, първо отделение, е
оставена жалбата на Живка Петрова Стоянова
без разглеждане, като е приел, че обжалваният акт не представлява подзаконов нормативен акт, подлежащ на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс, а
е вътрешнослужебен акт, който не подлежи
на самостоятелно обжалване. С Определение
№ 1465 от 6.02.2017 г., постановено по адм.д.
№ 13360/2016 г., Върховният административен
съд, петчленен състав – I колегия, е отменил
горното определение, като е извел решаващия
извод относно характера на акта, а именно
като подзаконов нормативен акт по смисъла
на чл. 75 от АПК.
Указанията на ВАС по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при понататъшното разглеждане на делото – чл. 224,
ал. 1 АПК. Следователно квалифицирането
на Методиката за определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания,
при които се отпуска месечната добавка за
социална интеграция съгласно чл. 42, ал. 3
от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД-01-230 от
14.03.2011 г. на министъра на труда и социалната политика, като подзаконов нормативен
акт е задължително.
Според чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Реп ублика Бъ лгари я вси чк и нормат ивни
актове се публикуват. Това правило е конкретизирано с нормите на чл. 37, ал. 1 ЗНА
и чл. 78, ал. 2 АПК, предвиждащи обнародване в „Държавен вестник“ на нормативните
административни актове. Публикуването на
нормативните актове е началният момент, от
който те произвеждат действие. Те влизат в
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сила три дни след обнародването им, освен
ако в тях е определен друг срок. Чрез обнародването на нормативния акт не се изразява
съдържащото се в него волеизявление, а той
се довежда до знанието на правните субекти.
В този смисъл обнародването не е част от
формата на акта, а елемент от предписаната
от Конституцията (чл. 5, ал. 5), чл. 37 от ЗНА
и чл. 78, ал. 2 от АПК процедура по издаването на нормативните административни
актове и неизпълнението му е съществено
нарушение на тези процесуални правила,
тъй като е пречка актът да произведе правно
действие. По делото няма данни обжалваните изисквания да са обнародвани, няма и
подобни твърдения.
По изложените съображения следва да се
приеме, че след като оспорената методика не
е публикувана в интернет преди внасянето
є за разглеждане и приемане от министъра
на труда и социалната политика, в случая е
налице фактическо и правно основание за
уважаване на подадената жалба – установено съществено нарушение на приложимите
процесуални изисквания.
Поради това, без да бъдат обсъждани изложените от оспорващия твърдения за противоречие на оспорените текстове с материалноправни разпоредби от по-висок ранг и целта
на закона, и на основание чл. 196 във връзка
с чл. 146, т. 3 и чл. 168, ал. 1 АПК, както и
правомощията си по чл. 193 АПК, Върховният
административен съд счита, че непубликуваният акт следва да бъде обявен за нищожен
по изложените мотиви за особено съществено
нарушение на процесуалните правила.
Решението след влизане в сила подлежи на
обнародване в „Държавен вестник“.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на четвърто отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожност на Методиката за
определяне на индивидуалните потребности
на хората с увреждания, при които се отпуска
месечната добавка за социална интеграция
съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция
на хората с увреждания, утвърдена със Заповед
№ РД-01-230 от 14.03.2011 г. на министъра на
труда и социалната политика.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
2959

РЕШЕНИЕ № 1106
от 28 януари 2019 г.

по административно дело № 12089 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – четвърто отделение, в закрито заседание в състав: председател: Галина
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Матейска, членове: Тодор Петков, Светослав
Славов, изслуша докладваното от съдията
Светослав Славов по адм. дело № 12089/2016 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 175, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Върховният административен съд – четвърто отделение, констатира служебно, че
в диспозитива на постановеното Решение
№ 11999 от 9.10.2018 г., постановено по адм.
дело № 12089/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, с което на основание
чл. 193, ал. 1 АПК е обявена нищожността на
Методиката за определяне на индивидуалните
потребности на хората с увреждания, при кои
то се отпуска месечната добавка за социална
интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, утвърдена
със Заповед № РД-01-230 от 14.03.2011 г. на
министъра на труда и социалната политика,
е допусната фактическа грешка, изразяваща
се в липсата на указание, с което „На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс настоящото съдебно решение
следва да се обнародва в официалния раздел
на „Държавен вестник“.“
Съгласно чл. 194 от АПК „Съдебното решение, с което се обявява нищожност или се
отменя подзаконовият нормативен акт и срещу
което няма подадени в срок касационна жалба
или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се обнародва по начина, по
който е бил обнародван актът, и влиза в сила
от деня на обнародването му.“ При положение,
че в диспозитива на решението не е посочено,
че то подлежи на обнародване, е допусната
грешка, която следва да бъде отстранена, като
постановеното Решение № 11999 от 9.10.2018 г.
по адм. дело № 12089/2016 г. по описа на
Върховния административен съд следва да се
обнародва в „Държавен вестник“.
На основание чл. 175, ал. 1 АПК Върховният
административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 11999 от 9.10.2018 г.,
постановено по адм. дело № 12089/2016 г.
по описа на Върховния административен
съд, като в диспозитива се добавя изразът
„На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс настоящото съдебно
решение следва да се обнародва в официалния
раздел на „Държавен вестник“.“
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
На основание чл. 175, ал. 2 АПК след влизане в сила на решението поправката да се
отбележи в поправеното решение.
Председател:
Георги Чолаков
2960
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 175
от 17 април 2019 г.

относно изменение и допълнение на Правил
ника за организацията на дейността на Цен
тралната избирателна комисия, структурата
и функциите на нейната администрация
На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
на дейността на Централната избирателна
комисия, структурата и функциите на нейната
администрация, приет с Решение № 1489 от
4.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г.,
изм. и доп. с Решение № 3406 от 18.08.2016 г.,
обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., съгласно
приложението.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение
към Решение № 175 от 17.04.2019 г.
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейн остта
на Цен т ра л нат а изби рат е л на ком иси я,
структурата и функциите на нейната адми
нистрация
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо думата „Закона“
се заменя с „изискванията“.
2. В ал. 7, изречение второ думите „изиск
ванията на Закона“ се заменят с „на изиск
ванията“.
§ 2. В чл. 26 ал. 4 се изменя така:
„(4) Председателят или определен от него
член обявява резултатите от гласуванията.“
§ 3. В чл. 28 се създава нова ал. 3:
„(3) При отмяна на решението за отхвърляне Централната избирателна комисия приема
ново решение с мнозинство повече от половината от членовете є.“
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът е приет
от Централната избирателна комисия с Решение № 175 от 17 април 2019 г. и влиза в сила
от деня на неговото приемане.
3053
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 500
от 9 април 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Калината“,
разположена в землището на с. Рогош, община
„Марица“, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 37 от протокол № 48 от заседанието на
Министерския съвет на 5.12.2018 г. разрешавам
на „Вени – Трансстрой“ – ЕООД, Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203735338, със седалище и адрес на
управление – област Пловдив, гр. Пловдив 4023,
район „Тракия“, ж.к. Тракия, бул. Освобождение
№ 39А, вх. Б, ет. 3, ап. 7, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Калината“, разположена в
землището на с. Рогош, община „Марица“, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
2. Размерът на площта е 0,41 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Калината“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4546105

8630155

2.

4545865

8630300

№

Х (m)

Y (m)

3.

4545747

8630435

4.

4545668

8630613

5.

4545655

8630822

6.

4545440

8631175

7.

4545200

8631522

8.

4545260

8630370

9.

4545568

8630388

10.

4545565

8630290

11.

4545705

8630275

12.

4545705

8630175
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РАЗРЕШЕНИЕ № 501
от 9 април 2019 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Теди“, разположена
в землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 31 от протокол № 48 от заседанието на
Министерския съвет на 5.12.2018 г. разрешавам
на „КВАРЦ 5“ – ЕООД, Плевен – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията
с ЕИК 203411628, със седалище и адрес на
управление – Плевен 5800, ул. Стара планина
№ 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка
търсене и проу чване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Теди“, разположена
в землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 1,45 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични
изпитания са определени в работна програма,
неразделна част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Теди“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4714820

8582510

2.

4714690

8582990

3.

4713088

8581537

4.

4713530

8581370

5.

4713920

8581860

6.

4712660

8581150

7.

4712460

8581550

8.

4711990

8581530

9.

4711710

8581360

10.

4711990

8580950

11.

4712580

8580350

12.

4712720

8580560

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

23025.210.2, 23025.210.3, 23025.210.8, 23025.210.10,
23025.210.12, 23025.210.13, 23025.210.14, 23025.210.15,
23025.210.16, 23025.210.17, 23025.210.18, 23025.210.19,
23025.210.20 и 23025.210.22, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за
землището на гр. Доспат (за 2018 г.), с ЕКАТТЕ
23025, община Доспат, област Смолян, одобрена
със Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК), с обща площ
8387,746 дка.
2.2. Имоти с идентификатори: 41006.2.44,
41006.2.78, 41006.2.93, 41006.2.103, 41006.2.110,
41 0 0 6 . 2 . 2 1 9 , 41 0 0 6 . 2 . 2 2 5 , 41 0 0 6 . 2 . 2 2 8 и
41006.2.230 – част (с площ от 837,289 дка и с координати на частта, попадаща в защитена местност „Караджа дере“, представени в координатна
система БГС 2005 (кадастрална) в приложението,
представляващо неразделна част от настоящата
заповед), съгласно КККР за землището на с. Късак (за 2018 г.), с ЕКАТТЕ 41006, община Доспат,
област Смолян, одобрена със Заповед № РД-181093 от 10.15.2018 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с обща площ 1899,511 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Караджа
дере“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов

3110

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-211
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от
Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо с
изх. № КПД-01-20 от 18.01.2019 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ – Смолян), и извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Караджа дере“, в
землищата на гр. Доспат, община Доспат, област
Смолян, и с. Късак, община Доспат, област Смолян, обявена със Заповед № РД-406 от 7.07.2008 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 73 от 2008 г.) от 10 093,200 дка на 10 287,257 дка.
2. В границата на защитена местност „Караджа
дере“, определена със заповедта по т. 1, попадат
поземлени имоти с идентификатори, както следва:
2.1. Имоти с идентификатори: 23025.26.163,
23025.26.167, 23025.186.57, 23025.186.60, 23025.186.61,
23025.186.62, 23025.205.11, 23025.205.64, 23025.205.65,

Приложение
към т. 2.2
Координати на частта от ПИ 41006.2.230, попадаща в ЗМ „Караджа дере“, представени в
координатна система БГС 2005 (кадастрална)
№

X

Y

1.

4617904.968

390243.015

2.

4617905.912

390238.326

3.

4617907.008

390232.844

4.

4617909.628

390223.483

5.

4617912.060

390213.923

6.

4617914.260

390205.153

7.

4617916.694

390195.787

8.

4617919.350

390185.029

9.

4617921.981

390175.270

10.

4617924.612

390165.511
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№

X

Y

№

X

Y

11.

4617927.220

390156.134

50.

4617909.328

390029.666

12.

4617929.865

390145.395

51.

4617907.441

390023.063

13.

4617932.317

390135.620

52.

4617905.575

390016.538

14.

4617934.999

390125.674

53.

4617902.290

390005.051

15.

4617930.171

390124.352

54.

4617919.890

389972.833

16.

4617923.647

390121.402

55.

4617921.293

389970.266

17.

4617915.900

390118.216

56.

4617921.545

389969.804

18.

4617906.975

390115.021

57.

4617922.486

389968.084

19.

4617897.264

390111.589

58.

4617927.142

389959.578

20.

4617888.142

390107.989

59.

4617932.018

389950.671

21.

4617878.659

390103.776

60.

4617920.318

389931.043

22.

4617868.761

390099.135

61.

4617888.024

389876.867

23.

4617858.274

390093.702

62.

4617865.983

389858.462

24.

4617849.026

390088.090

63.

4617839.992

389836.757

25.

4617840.950

390082.488

64.

4617774.414

389790.548

26.

4617835.469

390076.964

65.

4617756.848

389782.648

27.

4617832.404

390071.090

66.

4617730.182

389770.656

28.

4617831.713

390067.838

67.

4617686.391

389779.933

29.

4617830.976

390064.435

68.

4617650.638

389787.508

30.

4617830.734

390057.604

69.

4617575.954

389802.471

31.

4617831.292

390051.221

70.

4617551.776

389800.877

32.

4617833.209

390046.036

71.

4617550.529

389800.937

33.

4617836.291

390042.723

72.

4617550.274

389800.949

34.

4617844.129

390040.886

73.

4617555.380

389826.222

35.

4617848.700

390042.199

74.

4617560.757

389853.134

36.

4617853.656

390044.110

75.

4617555.884

389897.549

37.

4617859.218

390046.037

76.

4617553.988

389914.894

38.

4617864.774

390047.963

77.

4617522.138

389967.849

39.

4617870.729

390049.899

78.

4617495.683

389993.973

40.

4617876.683

390051.835

79.

4617550.341

390082.189

41.

4617883.056

390052.970

80.

4617557.172

390102.664

42.

4617888.864

390052.905

81.

4617571.008

390144.061

43.

4617894.093

390051.616

82.

4617567.209

390206.304

44.

4617899.547

390049.124

83.

4617566.637

390215.743

45.

4617904.220

390045.634

84.

4617542.401

390241.762

46.

4617907.342

390040.687

85.

4617518.015

390267.810

47.

4617908.692

390034.717

86.

4617446.680

390420.957

48.

4617908.661

390034.419

87.

4617440.666

390433.724

49.

4617908.996

390031.926

88.

4617375.074

390470.932
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№

X

Y

№

X

Y

89.

4617356.969

390521.067

128.

4616455.200

391875.134

90.

4617375.046

390582.010

129.

4616423.401

391908.185

91.

4617382.990

390608.781

130.

4616424.322

391908.726

92.

4617390.232

390711.497

131.

4616429.035

391911.473

93.

4617390.868

390720.466

132.

4616435.964

391915.522

94.

4617384.104

390733.189

133.

4616441.398

391916.038

95.

4617349.755

390797.860

134.

4616449.208

391915.621

96.

4617347.922

390801.321

135.

4616453.625

391914.916

97.

4617085.090

390863.757

136.

4616458.448

391914.229

98.

4617075.938

390869.061

137.

4616464.466

391913.565

99.

4616955.564

390938.837

138.

4616470.475

391913.298

100.

4616963.581

390979.128

139.

4616476.876

391913.252

101.

4616964.441

390983.429

140.

4616483.885

391913.002

102.

4616910.816

391027.221

141.

4616491.719

391911.585

103.

4616842.621

391064.786

142.

4616499.591

391908.956

104.

4616783.216

391087.148

143.

4616508.094

391904.539

105.

4616781.726

391100.908

144.

4616516.244

391898.526

106.

4616779.587

391120.703

145.

4616522.254

391892.773

107.

4616845.844

391219.018

146.

4616522.574

391892.476

108.

4616841.433

391253.363

147.

4616524.015

391891.097

109.

4616835.445

391300.048

148.

4616529.430

391882.219

110.

4616796.988

391305.281

149.

4616534.624

391873.735

111.

4616791.855

391305.980

150.

4616540.023

391865.442

112.

4616752.948

391292.427

151.

4616545.600

391857.968

113.

4616718.782

391314.001

152.

4616551.387

391849.896

114.

4616680.616

391384.542

153.

4616557.987

391841.445

115.

4616680.262

391509.395

154.

4616564.379

391833.177

116.

4616680.248

391513.466

155.

4616569.977

391827.688

117.

4616660.461

391596.783

156.

4616571.546

391826.141

118.

4616641.415

391616.395

157.

4616578.697

391820.096

119.

4616612.474

391646.191

158.

4616586.427

391814.673

120.

4616585.627

391658.219

159.

4616594.733

391810.259

121.

4616550.324

391674.034

160.

4616603.433

391806.049

122.

4616521.484

391719.013

161.

4616612.341

391801.649

123.

4616520.586

391720.416

162.

4616621.071

391796.253

124.

4616502.387

391749.049

163.

4616630.406

391790.659

125.

4616492.698

391764.778

164.

4616640.350

391784.480

126.

4616492.398

391764.760

165.

4616648.503

391778.053

127.

4616479.947

391824.678

166.

4616656.455

391771.832
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№

X

Y

№

X

Y

167.

4616664.603

391765.615

207.

4616914.303

391559.738

168.

4616672.154

391759.181

208.

4616919.523

391550.864

169.

4616680.329

391752.162

209.

4616924.532

391541.976

170.

4616688.103

391744.935

210.

4616929.172

391531.875

171.

4616695.659

391738.298

211.

4616933.196

391522.362

172.

4616703.007

391731.859

212.

4616936.816

391513.034

173.

4616709.970

391725.215

213.

4616942.029

391504.151

174.

4616715.851

391719.929

214.

4616947.824

391495.681

175.

4616716.914

391718.978

215.

4616954.604

391488.220

176.

4616724.279

391712.133

216.

4616962.950

391482.219

177.

4616732.217

391706.505

217.

4616970.859

391476.788

178.

4616738.947

391701.059

218.

4616978.993

391471.766

179.

4616744.655

391696.190

219.

4616987.312

391467.156

180.

4616750.625

391689.514

220.

4616996.033

391462.353

181.

4616753.673

391686.986

221.

4617004.949

391457.352

182.

4616757.521

391685.268

222.

4617013.879

391451.749

183.

4616763.196

391682.000

223.

4617022.620

391446.141

184.

4616769.514

391677.146

224.

4617031.570

391439.733

185.

4616777.255

391671.514

225.

4617039.913

391433.129

186.

4616784.044

391666.218

226.

4617048.684

391426.720

187.

4616784.992

391665.483

227.

4617056.628

391420.498

188.

4616792.320

391659.237

228.

4617064.782

391414.079

189.

4616800.455

391653.825

229.

4617072.760

391406.460

190.

4616800.741

391653.654

230.

4617080.353

391398.620

191.

4616808.195

391648.601

231.

4617080.915

391398.033

192.

4616815.933

391643.172

232.

4617088.347

391390.399

193.

4616824.445

391638.356

233.

4617095.714

391382.552

194.

4616832.130

391634.739

234.

4617102.513

391374.914

195.

4616840.417

391631.121

235.

4617108.721

391366.244

196.

4616848.519

391627.091

236.

4617115.345

391356.793

197.

4616857.018

391623.096

237.

4617121.338

391348.499

198.

4616865.312

391618.876

238.

4617127.930

391340.471

199.

4616872.637

391614.031

239.

4617134.914

391332.625

200.

4616879.323

391609.386

240.

4617141.098

391324.555

201.

4616886.071

391604.131

241.

4617146.523

391315.279

202.

4616892.184

391599.271

242.

4617151.726

391306.794

203.

4616896.951

391591.972

243.

4617156.512

391298.699

204.

4616901.134

391584.260

244.

4617161.092

391290.996

205.

4616905.525

391576.357

245.

4617165.269

391283.476

206.

4616909.515

391568.241

246.

4617168.662

391275.560
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№

X

Y

№

X

Y

247.

4617172.209

391269.231

286.

4617440.152

391010.761

248.

4617176.115

391264.528

287.

4617446.353

391002.300

249.

4617180.638

391259.824

288.

4617452.744

390994.439

250.

4617183.497

391256.434

289.

4617459.916

390987.000

251.

4617185.258

391254.374

290.

4617466.909

390979.352

252.

4617185.982

391253.532

291.

4617474.295

390971.320

253.

4617193.940

391246.717

292.

4617481.449

390964.868

254.

4617202.708

391240.109

293.

4617488.965

390959.840

255.

4617211.483

391232.502

294.

4617497.081

390955.226

256.

4617219.636

391226.083

295.

4617505.591

390950.808

257.

4617227.969

391220.270

296.

4617514.279

390946.801

258.

4617236.308

391214.856

297.

4617522.563

390943.597

259.

4617244.416

391210.233

298.

4617531.033

390940.780

260.

4617252.547

391205.025

299.

4617539.694

390938.172

261.

4617260.671

391199.402

300.

4617542.224

390937.593

262.

4617269.414

391193.795

301.

4617548.543

390936.170

263.

4617278.158

391187.788

302.

4617556.988

390934.368

264.

4617286.704

391181.582

303.

4617566.021

390933.169

265.

4617294.864

391175.163

304.

4617574.651

390931.738

266.

4617303.217

391168.546

305.

4617583.289

390930.748

267.

4617311.584

391161.327

306.

4617592.506

390929.366

268.

4617320.160

391153.925

307.

4617600.979

390926.751

269.

4617327.755

391145.687

308.

4617608.658

390923.719

270.

4617334.370

391136.628

309.

4617617.137

390920.520

271.

4617337.940

391132.244

310.

4617626.617

390917.509

272.

4617341.169

391128.385

311.

4617636.884

390914.558

273.

4617348.559

391120.541

312.

4617646.146

390911.965

274.

4617356.916

391113.124

313.

4617654.810

390909.559

275.

4617365.724

391105.129

314.

4617663.075

390907.144

276.

4617374.319

391096.915

315.

4617671.139

390904.326

277.

4617381.711

391088.672

316.

4617679.610

390901.517

278.

4617389.092

391081.242

317.

4617685.520

390899.497

279.

4617395.664

391072.971

318.

4617687.877

390898.695

280.

4617402.280

391064.529

319.

4617695.753

390895.880

281.

4617409.103

391055.286

320.

4617703.224

390892.631

282.

4617415.699

391047.024

321.

4617710.114

390888.995

283.

4617422.304

391038.371

322.

4617717.233

390883.950

284.

4617428.107

391029.673

323.

4617724.762

390878.727

285.

4617434.529

391020.438

324.

4617732.885

390873.502
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№

X

Y

№

X

Y

325.

4617738.893

390869.133

364.

4617936.813

390554.949

326.

4617740.627

390867.870

365.

4617938.842

390545.198

327.

4617749.160

390861.867

366.

4617940.258

390535.621

328.

4617751.357

390860.280

367.

4617941.500

390525.445

329.

4617757.507

390855.851

368.

4617942.351

390514.665

330.

4617765.862

390849.437

369.

4617942.801

390504.275

331.

4617774.418

390842.825

370.

4617943.053

390493.066

332.

4617783.366

390835.830

371.

4617942.916

390482.059

333.

4617791.747

390829.011

372.

4617942.530

390472.648

334.

4617798.533

390821.557

373.

4617941.758

390463.024

335.

4617801.729

390817.158

374.

4617941.184

390453.007

336.

4617804.107

390813.880

375.

4617940.402

390443.782

337.

4617809.104

390805.789

376.

4617939.763

390437.365

338.

4617811.294

390801.911

377.

4617939.486

390431.755

339.

4617813.900

390797.295

378.

4617939.705

390422.561

340.

4617818.446

390788.496

379.

4617939.438

390416.553

341.

4617822.719

390779.684

380.

4617939.218

390408.944

342.

4617827.524

390770.791

381.

4617939.015

390400.334

343.

4617831.954

390761.288

382.

4617939.020

390391.534

344.

4617836.176

390751.380

383.

4617938.826

390382.926

345.

4617840.573

390742.876

384.

4617938.019

390374.700

346.

4617844.383

390734.154

385.

4617937.310

390371.784

347.

4617848.397

390725.038

386.

4617936.015

390366.249

348.

4617853.225

390715.545

387.

4617931.813

390357.557

349.

4617858.444

390706.061

388.

4617927.207

390349.449

350.

4617864.071

390696.184

389.

4617922.384

390341.523

351.

4617870.128

390685.708

390.

4617918.358

390334.235

352.

4617881.599

390664.764

391.

4617915.713

390327.378

353.

4617887.619

390656.689

392.

4617913.442

390321.524

354.

4617893.410

390648.415

393.

4617909.288

390314.036

355.

4617899.011

390639.940

394.

4617907.387

390309.996

356.

4617904.416

390631.461

395.

4617905.540

390303.738

357.

4617909.823

390622.583

396.

4617903.729

390295.691

358.

4617915.240

390613.291

397.

4617902.507

390287.853

359.

4617920.058

390603.601

398.

4617902.124

390278.622

360.

4617924.494

390593.894

399.

4617902.350

390269.414

361.

4617928.329

390583.774

400.

4617903.166

390260.407

362.

4617931.357

390573.445

401.

4617903.958

390251.594

363.

4617934.399

390564.104

402.

4617904.968

390243.015
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-85
от 12 април 2019 г.
Във връзка с реализацията на проект „Развитие на железопътен възел София“ е необходим
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за определяне на терени за изпълнение на проекта за модернизация на трасето
на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващите съоръжения
на техническата инфраструкт у ра за у част ък
„гара София – гара Волуяк“. Железопътна линия София – Драгоман е определена за обект
с национално значение с Решение № 509 от
8.07.2011 г. на Министерския съвет и представлява
национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътна
магистрала „Калотина-запад (държавна граница
със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с
Република Гърция и Република Турция)“, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за категоризация на железопътните
линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни
линии или участъци от линии. Предвид това
на основание § 45 от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25
от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4 във връзка с чл. 124а, ал. 4, т. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ и заявления с вх. № АУ137/13.02.2019 г. и № АУ13-7-(1)/3.04.2019 г. от
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; Заповед № РД02-15-132 от 16.12.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП – ПП, план
за регулация и застрояване (ПРЗ), частично
изменение на ПРЗ за обект „Модернизация на
железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“, разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3 от
ЗУТ, извършено съобщаване на изработения проект на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 101
от 2017 г., и по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ,
писмо с изх. № РВР16-ДИ04-399-(5)/19.01.2018 г.,
удостоверяващо, че не са постъпили възражения
по обявения проект; писмо с изх. № ОВОС80/10.11.2016 г. на Министерството на околната
среда и водите; Решение № СО-03-02/17.04.2014 г.
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – София; писмо с изх. № 26-006138/14.07.2014 г. на РИОСВ – София; становище с
изх. № 33-НН-448/8.11.2017 г. на Министерството
на културата; писмo с изх. № АО-2437/16.01.2019 г.
на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към Министерството на земеделието, храните и горите; писмо с изх. № 5931/13.03.2018 г.
на Басей нова д и рек ц и я „Д у на вск и ра йон“;
Здравно заключение № 10-00-0405/12.06.2018 г.
на Столичната регионална здравна инспекция;
писмо с изх. № ПМО 6008/16.11.2017 г. на „Елек-
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троенергиен системен оператор“ – ЕАД; съгласувателни печати върху графична част с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – ЕАД, на 31.10.2017 г.,
с „Овергаз мрежи“ – АД, на 14.11.2017 г. и „Софийска вода“ – АД, на 10.11.2017 г.; становище с
изх. № 95-Д-28/28.03.2019 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; удостоверение
№ 25-205557/23.11.2018 г от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър; писмо с изх. № Жи7167/19.02.2018 г. на Направление „Архитектура и
градоустройство“ към Столичната община; решения по протокол № УТАТУ-01-02-14/12.03.2019 г.
от заседанието на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на функции по ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за териториите,
необходими за изграждане на трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция
на съществуващи съоръжения на техническата
инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, участък „гара София – гара
Волуяк“, разположени в землището на с. Волуяк,
ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София,
съгласно приетите графични и текстови части
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

3089

За министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-86
от 12 април 2019 г.
Във връзка с реализирането на железопътен
участък гара Волуяк – гара Петърч, част от
проект „Модернизация на железопътна линия
Софи я – Дра г ома н“, е необход и м под робен
устройствен план за определяне на терени за
изпълнение на проекта за модернизация на трасето на железопътната линия и за изместване и
реконструкция на съществуващите съоръжения
на техническата инфраструктура. Модернизацията на железопътна линия София – Драгоман е
включена в проект „Инструмент за подготовка
на железопътни проекти по Трансевропейската
транспортна мрежа“ по Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 – 2013 г. в синхрон с политиката на „Европа 2020“ и Общия генерален план
на транспорта за интегриране на транспортната
ни система в европейската с цел налагане на
европейски стандарти като част от Трансевропейската транспортна мрежа и постигане на
изискванията за оперативна съвместимост и
възможности за скорости до 160 км/ч. Пред
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вид факта, че ж п лини я Софи я – Драгоман
е обявена за обект с национално значение с
Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския
съвет и представл ява национа лен обек т по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт на
основание § 45 от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25 от
2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ,
заявление вх. № АУ13-6 от 13.02.2019 г., допълнено с писмо вх. № АУ13-6/1 от 2.04.2019 г. от
Красимир Папукчийски, генерален директор на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Заповед № РД02-15-16 от 24.01.2017 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за извънурбанизираните територии
за имотите, попадащи в землищата на с. Волуяк,
Столична община, област София, гр. Костинброд
и с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, засегнати от трасето на жп участък „гара
Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ, извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
по реда на чл. 128 от ЗУТ със съобщение в
„Държавен вестник“, бр. 101 от 19.12.2017 г., доказателство за извършено обявяване по реда на
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; удостоверение изх. № 25205559/23.11.2018 г. от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър за проверка на актуални
данни от кадастралната карта по чл. 55, ал. 3 от
ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри; Решение № 5-5 от
2016 г. по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и
водите; писмо изх. № АО-2440 от 21.01.2019 г. на
Министерството на земеделието, храните и горите
и съгласуване на изработения проект на ПУП
със заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което
са приложени следните документи: писмо изх.
№ 33-НН-621 от 23.10.2017 г. на Министерството
на културата; здравно заключение изх. № 10-000404 от 12.06.2018 г. на Столичната регионална
здравна инспекция; писмо № САГ17-ТП00-41-(10)
от 13.02.2018 г. на Направление „Архитектура и
градоустройство“, Столична община; становище
от Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо
рег. № 578500-5944 от 28.09.2017 г. на дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“ към Министерството на вътрешните
работи; писмо рег. № 14-00-370 от 1.09.2017 г. на
Министерството на отбраната; писмо изх. № 2400-418 от 19.02.2018 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо рег. № 12-1675 от 10.08.2017 г.
на Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег.
№ ДАЕУ-3468 от 7.08.2017 г. на Държавна агенция
„Електронно управление“; изх. № ПМО-4489#10
от 18.10.2017 г. на „Електроенергиен системен опе-
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ратор“ – ЕАД; становище изх. № 95-Д-31/2019 г.
о т „Бъ лгарска телеком у никац ионна компания“ – ЕАД; писмо изх. № ТI46867/15.03.2019 г.
на „Теленор Бъ л гари я“ – Е А Д; п исмо изх.
№ 2307/19.03.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД;
п ротокол № У ТАТ У- 01- 02-13/12.03.2019 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-15-79/11.04.2019 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето
на жп линия София – Драгоман, участък „гара
Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275,
разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ
12084, община Столична, област София, съгласно
приетите и одобрени графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

3088

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3599-П
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5499 от 8.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.284 с площ 2000 кв. м, намиращ
се в промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 101 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
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2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 13 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3600-П
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1515 от 21.11.2011 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5500 от 8.04.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 07079.605.286 с площ 3923 кв. м,
намиращ се в промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 197 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 39 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 13 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2920

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3601-П
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1515 от 21.11.2011 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5501 от 8.04.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 07079.605.297 с площ 1987 кв. м,
намиращ се в промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 50 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 14-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 15 ч. българско време на
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
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2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2921
РЕШЕНИЕ № 3602-П
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7,
а л. 1, т. 4 и чл. 20, а л. 6 от Уст ройствени я
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1515
от 21.11.2011 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96
от 2011 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5502
от 8.04.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 07079.605.285, с площ 2980 кв. м,
н а м и р а щ с е в п р о м и ш лен а з он а „С ев е р“,
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 150 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

2.4. т ръж ната док у ментаци я се зак у п у ва
в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23,
стая 515, в срок до 10-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; цената на тръжната документация
е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в
касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 13 ч. българско време на
18-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или
са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци
и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за
собствеността, или лица, за които със закон е
установено, че нямат право да придобиват право
на собственост върху земя на територията на
Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2922
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РЕШЕНИЕ № 1737
от 10 април 2019 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 № 5509 от 10.04.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол изменя Решение
№ 1524 от 17.04.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 34
от 2012 г.), както следва:
1. Отменя т. 1.
2. Досегашната т. 2 става т. 1.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2923
РЕШЕНИЕ № 1738
от 10 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, бу к ва „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г,
ал. 3 от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10,
чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Уст ройствени я
правилник на А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен конт рол и протоколно
решение № 5510 от 10.04.2019 г. на изпълнителни я съвет А генци ята за приватизаци я и следприватизационен конт рол открива процеду ра
за приватиз ационна прода жба на недви ж им
имот – частна държавна собственост, с предоставени права за у правление на областни я
управител на област Монтана, представл яващ:
самос т оя т елен обек т в сг ра да с и ден т ификатор 03928.512.591.1.19 със заст роена площ
58,90 к в. м, заедно с 54 % идеални части от
входното ант ре, коридора и тоалетната, т рите
с обща площ 27 к в. м, както и съответните
идеални части от общите части на сградата,
намиращ се на ета ж 0 в блок 23 на ул. Николаевска, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2924
РЕШЕНИЕ № 1739
от 10 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5511
от 10.04.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10135.1507.835 с площ 202 кв.м, намиращ се на
ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, община Варна,
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област Варна, ведно с построената в него сграда
с идентификатор 10135.1507.835.3 със застроена
площ 153 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2925

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 796
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 22.05.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 1 580 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 158 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.05.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2971

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 136
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо
разширение на структурна единица 518-Смф
(смес ена м ног офу н к ц иона л на ус т ройс т вена
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ст ру кт у рна единица/зона) по кадаст ра лната
карта на с. Рогош, местност Кераните, община „Марица“, вк лючващо поземлени имот и
№ 62858.18.1041 – частна собственост, и част от
общински имоти № 62858.18.57 – път IV клас,
62858.18.184 – полски път, и № 62858.18.578 – път
IV клас, по кадастралната карта на с. Рогош,
местност Кераните, община „Марица“, област
Пловдив, с площ и регистър на координати на
граничните точки по приложената ситуация.

2967

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 155
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена
многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с. Труд, местност Герена, община „Марица“, включващо поземлени имоти с идентификатор № 73242.68.8 – частна
собственост, и части от поземлени имоти с
идентификатори № 73242.22.22 – общински полски път, № 73242.68.19 – отводнителен канал, и
№ 73242.68.20 – общински полски път, с площ и
регистър на координати на граничните точки по
приложената ситуация.

2968

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 158
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо
разширение на структурна единица 422-Смф
(смес ена м ног офу н к ц иона л на ус т ройс т вена
ст ру кт у рна единица/зона) по кадаст ра лната
карта на с. Войводиново, местност Кара топрак, община „Марица“, включващо поземлени
имоти № 11845.11.11, № 11845.11.12, № 11845.11.17
и № 11845.11.18 – частна собственост, по кадастралната карта на с. Войводиново, местност Кара
топрак, община „Марица“, област Пловдив, с
площ и регистър на координати на граничните
точки по приложената ситуация.

2969

Председател:
Г. Трендафилова

ВЕСТНИК
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лизи на правното състояние и приватизационни
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. П р и е м а п а з а р н а т а о ц е н к а в р а з м е р
27 020 лв. без ДДС и правния анализ на обект
„УПИ и масивна едноетажна сграда (фурна),
намираща се в УПИ X, кв. 53, с. Кардам“, за
който има издаден АОС № 13475/29.10.2018 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 27 020 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 300 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в стая 209
на Общината след представяне на документ
за внесена сума от 20 лв. без ДДС в касата на
Информационния център на Общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга – в размер
10 % от началната тръжната цена (2702 лв.), се
внася до 15-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по банковата сметка на Община Попово с IBAN BG98STSA93003300135430,
BIC код STSABGSF, в банка ДСК – клон Попово.
3.4. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 15-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“, всеки присъствен ден след представяне на
документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът да се проведе в залата на Информационния център при Община Попово от 10 ч.
в първия присъствен ден след изтичане на срока
за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявяване на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината по чл. 8
и 36 от НТК да назначи комисия за провеждане
на търга, да определи спечелилия търга участник,
класирания на второ място и да сключи договора
за приватизация.

2970

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА САМОКОВ
ОБЩИНА ПОПОВО

РЕШЕНИЕ № 506
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ана-

РЕШЕНИЕ № 1511
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 и чл. 64,
ал. 2 от ЗУТ и протокол № 34 от заседание на
ПК по „Устройство на територията и екология“
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Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява плансхема за газоснабдяване като част от ПУП – ПРЗ
на с. Продановци, община Самоков.
С одобряването на план-схема по чл. 108 от
ЗУТ не се уреждат изискванията на чл. 193 от
ЗУТ за право на прокарване на общи мрежи и
съоръжения.
ПУП – ИПРЗ за определяне на площадка
за съхранение на газ за битови нужди ще бъде
предмет на друг проект.

2941

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1829
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 и чл. 64,
ал. 2 от ЗУТ и протокол № 41 от заседание на
ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява плансхема за газоснабдяване като част от ПУП – ПРЗ
на с. Райово, община Самоков.
За осъществяване на газифицирането на
с. Райово ще бъде необходимо да се допусне и
изработи ПУП – ПП за трасе на довеждаща инфраструктура извън населените места.
С одобряването на план-схема по чл. 108 от
ЗУТ не се уреждат изискванията на чл. 193 от
ЗУТ за право на прокарване на общи мрежи и
съоръжения.

2942

Председател:
С. Стойчева

ВЕСТНИК

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик, чрез Общинския
съвет – гр. Сърница.

2817

РЕШЕНИЕ № 53
от 28 март 2019 г.
На основа ние ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 129, ал. 1,
изр. второ и чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, чл. 67, ал. 2 и
чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нова подземна кабелна линия ниско напрежение от
съществуващ трафопост – МТТ – (Ретранслатор
Орлино), намиращ се в ПИ 001650, след което да
продължи по сервитута на общински път 000419
и ведомствен път ПИ 141152, докато достигне
до ново разпределително табло на границата на
имот ПИ 141155 в м. Голяма и малка Крушици
по КВС на гр. Сърница, община Сърница.
2. Разрешава преминаването на кабелната
линия съгласно одобрения ПУП през общински
път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 141155 в м.
Голяма и малка Крушици по КВС на гр. Сърница,
община Сърница.
3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по
т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична
общинска собственост.
4. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Председател:
С. Османджиков

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 738
от 19 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново, като през
територията извън урбанизираната територия на с.
Красново преминава през следните имоти по КВС
на землище с. Красново, община Хисаря, област
Пловдив: 000416 – път ІІІ-6061, 000448 – ДПФ,
157064 – ОПС, 157102 – ОПС, 157045, 157046,
157047, 157048, 157049, 157050, 157065 – частна
собственост с нотариално заверени декларации
от собствениците, а в урбанизираната територия
преминава по улица с о.т. 102-98-97-96-95-94-93
по регулационния план на с. Красново и улица с
о.т. 37-26-25-24 по регулационния план на Красновски бани по зелените линии и надписи за
трасето на приложения проект.

2800
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Председател:
И. Вълчева

РЕШЕНИЕ № 743
от 19 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява план-схема на
„Водопровод за минерална вода от Сондаж 3
(на минерална вода от находище „Хисаря“) за
захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на
гр. Хисаря, община Хисаря“, преминаващо през
ПИ 5237 (УПИ II-Балнеосанаториум на МНО,
кв. 92), по улици Илин Паунов, Антон Иванов
и бул. Христо Ботев, осови точки 203-204-205206-212-213-214-244-243 по регулационния план
на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
по сините линии за трасето на приложения
проект.
Председател:
И. Вълчева
2801

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 500
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираната територия за елементите на
техническата инфраструктура за обект „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на
гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1“ в
ПИ 81414.1.368, ПИ 81414.40.541 и ПИ 81414.40.542
по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора.
Решението може да се обжалва или протес
тира в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр.
Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ.
Председател:
Д. Драгийска
2883
РЕШЕНИЕ № 501
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираната територия за елементите на
техническата инфраструктура за обект „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа
на гр. Чирпан – главен колектор ІІІа в участъка
от РШ 100 до РШ 105“ в ПИ 81414.147.363, ПИ
81414.147.171, ПИ 81414.147.172 и ПИ 81414.147.173
по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора“.
Решението може да се обжалва или протес
тира в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр.
Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ.

2884

Председател:
Д. Драгийска

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 898
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 21, ал. 7 от ЗОС, заявление
с вх. № УТ-14-078 от 29.11.2016 г., Решение № 866
на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол
№ 42 от 30.10.2014 г. за разрешаване изработване
на ПУП, решение по т. 9 от протокол № 32 от
11.09.2018 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3
от ЗУТ за имот с идентификатор 44032.18.123
по кадастралната карта на с. Лозево, който се
образува от имот с идентификатор 44032.18.90 с
начин на трайно ползване „Гробищен парк“ и
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от имот с идентификатор 44032.17.19 с начин на
трайно ползване „Нива“, след като му се смени
начинът на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“, и проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за „довеждащ електропровод и водопровод“
до имот с проектен идентификатор 44032.18.123
по кадастралната карта на с. Лозево, община
Шумен.
Одобряват се: ПУП – ПЗ по приложената
скица, вписани в изходящ дневник под № 373 от
14.09.2018 г., представляващ неразделна част от
настоящото решение; ПУП – ПП за водопровод по
приложената скица, вписани в изходящ дневник
под № 374, 375 от 14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение; ПУП – ПП
за електропровод по приложената скица, вписани
в изходящ дневник под № 376, 377 от 14.09.2018 г.,
представляващ неразделна част от настоящото
решение; схема по част Ел., вписана в изходящ
дневник под № 378 от 14.09.2018 г., представляваща
неразделна част от настоящото решение; схема по
част ВиК, вписана в изходящ дневник под № 379
от 14.09.2018 г., представляваща неразделна част
от настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев

2993

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLIII-9
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
от ЗУТ, Решение № XXXVII-10 от 30.10.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Ямбол, и протокол № 3
от 21.03.2019 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията (ОЕСУТ) – Ямбол,
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проекта за изменение на действащия подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в
кв. 159 (ПИ 87374.511.20), ПИ 87374.511.23, УПИ I
в кв. 159А (ПИ 87374.511.24), УПИ XVI в кв. 159
(ПИ 87374.511.25), УПИ XXIV-6922 в кв. 159
(ПИ 87374.511.398), УПИ XIV-6922 в кв. 159 (ПИ
87374.511.401), УПИ XV-511.461 в кв. 159 (ПИ
87374.511.461), ПИ 87374.511.462 и част от ПИ
87374.511.21 съгласно графичната и текстовата
част на проекта, представляващи неразделна част
от това решение. Изменението се състои във:
– образува се нов УПИ XV-511.485 (проектен
идентификатор 87374.511.485) в кв. 159 по плана
на гр. Ямбол – промишлена зона, с отреждане „за
производствена, складова и търговска дейност“,
получен от обединяване на: УПИ XXIII-6922 в
кв. 159 (ПИ 87374.511.20), ПИ 87374.511.23, УПИ I
в кв. 159А (ПИ 87374.511.24), УПИ XVI в кв. 159
(ПИ 87374.511.25), УПИ XXIV-6922 в кв. 159
(ПИ 87374.511.398), УПИ XIV-6922 в кв. 159 (ПИ
87374.511.401), УПИ XV-511.461 в кв. 159 (ПИ
87374.511.461), частта от ПИ 87374.511.461, неучастваща в УПИ XV-511.461, ПИ 87374.511.462, част
от ПИ 87374.511.21;
– заличава се кв. 159А;
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– заличават се улица с осови точки 568-569-512
(разположена между досегашни кв. 159 и кв. 159А)
и улица с два тупика с осови точки 511-512-513514-515-516-517-518-570-571-572-573, които стават
част от новопроектирания УПИ XV-511.485;
– за новопроектирания УПИ XV-511.485 съобразно ОУП се предвиждат начин, характер на
застрояване и градоустройствени показатели,
отговарящи на изискванията за устройствена
зона за предимно производствени дейности
(Пп) – плътност на застрояване – 80%, коефициент на интензивност – 1,2, минимална озеленена
площ – 20%, височина на застрояване, съобразена с технологичните изисквания на бъдещите
производства, начин на застрояване – свободно
с ограничителни застроителни линии, съобразен
с наличието на съществуващите сгради.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател:
Д. Ибришимов
2955

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1105
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 126, ал. 6, т. 2 от
ЗУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
уличен водопровод, преминаващ през поземлен
имот (ПИ) № 92 и № 162 в кадастрален район
304 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ)
за м. Зайкова чука и Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община Аврен, област Варна,
за присъединяване към водопреносната мрежа
на потребител на „Водоснабдяване и канализация – Варн а“ – ООД, на ПИ № 160 в кадастрален
район 304 по ПНИ за същата местност, отговарящ
на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-88 от
кв. 304 по одобрен проект на ПУП – ПРЗ, намиращ се в м. Зайкова чука и Горчивата чешма,
землище на с. Здравец, община Аврен.
2. Общинският съвет – с. Аврен, възлага на
кмета на община Аврен да извърши обнародване
на решението в „Държавен вестник“ съгласно ЗУТ.
Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Варна, чрез Общинския
съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Св. Георгиева
2984
194. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190022-091-
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0000254/10.04.2019 г. възлага на Тинка Сотирова
Грънчарова с адрес за кореспонденция: Самоков,
ул. Мальовица № 11, следния недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с предназначение – гараж, идентификатор 65231.910.475.1.5,
площ 22,70 кв. м, съседи по скица: на същия
ета ж – 65231.910.475.1.6, 65231.910.475.1.4, под
обекта – няма, над обекта – 65231.910.475.1.34
и 65231.910.475.1.38. Самостоятелният обект се
намира на ет. -1 в пететажна жилищна сграда
със застроена площ 538 кв. м и с идентификатор 65231.910.475.1. Сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 65231.910.475,
със стар номер на имота 1872, квартал 117,
парцел ХІV, Самоков, ул. Подридна № 104, целият с площ 1107 кв. м и съседи на имота по
скица: 65231.910.470, 65231.910.471, 65231.910.472,
6 52 31.910 .47 3 , 6 52 31.9 01.474 , 6 52 31.910 .476 ,
65231.910.477, 65231.916.395. Самостоятелният обект
се продава заедно със съответните принадлежащи идеални части от общите части на сградата,
в която се намира, както и с принадлежащите
идеални части от правото на строеж върху описания поземлен имот.
2891
197. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190022-0910000253/10.04.2019 г. възлага на Ангел Иванов
Шомов, с адрес за кореспонденция: София,
ул. Бесарабия № 37а, следния недвижим имот:
самос тоятелен обект в сграда с предназначение – гараж, идентификатор 65231.910.475.1.4,
площ 22,70 кв. м, съседи по скица: на същия
ета ж – 65231.910.475.1.3, 65231.910.475.1.5, под
обекта – няма, над обекта – 65231.910.475.1.34.
Самостоятелният обект се намира на ет. -1 в
пететажна жилищна сграда със застроена площ
538 кв. м и с идентификатор 65231.910.475.1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.910.475, със стар номер на имота
1872, квартал 117, парцел XIV, Самоков, ул. Подридна № 104, целият с площ 1107 кв. м и съседи
на имота по скица: 65231.910.470, 65231.910.471,
6 52 31.910 . 47 2 , 6 52 31.910 . 47 3 , 6 52 31.910 . 474 ,
65231.910.476, 65231.910.477, 65231.916.395. Самостоятелният обект се продава заедно със съответните принадлежащи идеални части от общите
части на сградата, в която се намира, както и с
принадлежащите идеални части от правото на
строеж върху описания поземлен имот.
2892
28. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 190001-091-0000044 от 30.01.2019 г. възлага на
„Навигатор 8“ – ЕООД, с ЕИК 200022447, следния
недвижим имот: № 030013 по плана на землището
на с. Рилци, община Благоевград, с площ 1,998
дка, намиращ се в местност Над канала, ведно
с административнобитова сграда, състояща се
от помещения в груб строеж с различни функции на 5 нива; ниво сутерен със застроена площ
181 кв. м, състоящо се от антре, три помещения
със санитарни възли, склад; ведомствен етаж,
състоящ се от два канала за ремонт на автомобили със застроена площ 294 кв. м; първи етаж със
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застроена площ 181 кв. м, състоящ се от четири
самостоятелни обекта, всеки с външно стълбище; втори етаж със застроена площ 224 кв. м,
състоящ се от коридор, шест броя помещения,
два санитарни възела и седем броя тераси; трети
етаж със застроена площ 224 кв. м, състоящ се
от пет самостоятелни обекта, всеки със санитарен възел и тераса; тавански етаж със застроена
площ 196 кв. м, състоящ се от пет самостоятелни обекта, всеки със санитарен възел. Граници
на имота: имот № 030024 – складов терен на
АСБАХ – България; имот № 030012 – нива на
„Бамби 87“ – ЕООД; имот № 030020 – полски път
на Община Благоевград; имот № 030014 – нива на
фирма „Стил Транс“. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което е
вписано в Агенцията по вписванията, Службата
по вписванията – Благоевград.
3069
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С190015-091-0000216 от 1.04.2019 г. възлага на Весела Трифонова Вълева, адрес: Ловеч,
ул. Цар Самуил № 4, следния недвижим имот:
масивна сграда за отглеждане на птици № 6,
намираща се в землището на с. Бохот, община
Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 05921, която
сграда съгласно доказателствен акт за собственост
представлява стоманобетонна сглобяема сграда с
тухлени зидове, строена през 1972 г., със застроена
площ 1022 кв. м, с размери 12/60 м сглобяемата
част и пред всяка има монолитна постройка с
размери 3,80/16 м, правоъгълна, с наклонена
стоманобетонна плоча за покрив, при граници
и съседи на сградата – изток: гора, запад: сграда
№ 7 – собственост на Владислав Тодоров Дамянов, север: сграда № 5 – собственост на Байкар
Каспар Каспар, юг: гора, заедно с припадащата
се на сградата идеална част от правото на строеж
върху поземлен имот, с начин на трайно ползване птицеферма, с площ 4,426 дка в местността
Попово, шеста категория, съставляващ имот
№ 280006, при граници и съседи на поземления
имот: имот № 280005 – птицеферма на Байкар
Каспар Каспар, имот № 280014 – ведомствен
път на „Овобизнес“ – АД, имот № 280009 – птицеферма на Светла Симеонова Стоянова, имот
№ 280014 – ведомствен път на „Овобизнес“ – АД.
Имотът е образуван от имот № 000028. По данни
на СГКК – Плевен, съгласно Заповед № РД-18153 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на
АГКК сградата е с идентификатор 05921.280.6.1,
със застроена площ 1047 кв. м, брой етажи – 1,
предназначение: селскостопанска сграда, като
същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 05921.280.6. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
2980
792. – Изпълнителната агенция „Морска администрация“ на основание чл. 333а, ал. 1 във
връзка с чл. 333, ал. 1 от Кодекса на търговското
корабоплаване кани собственика на потънало
имущество – несамоходна безекипажна баржа с
външна маркировка: SB-157, материал на корпуса:
стомана, с дължина: 38,00 m, ширина: 11,00 m,
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височина на борда: 4,10 m, газене: 3,80 m, товароподемност 1007 t и бруто тонаж 479 БТ, извадено
на 9.08.2018 г. при условията на чл. 332, ал. 2 във
връзка с чл. 331, ал. 1 от Кодекса на търговското
корабоплаване понеже е съставлявало опасност
за корабоплаването и заплаха за околната среда
в акваторията на пристанище Бургас и района на
Бургаския залив (залив Вромос), в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата покана в „Държавен
вестник“ да заплати по сметката на агенцията
IBAN: BG33-UBBS-8888-3119-8335-01 в „Обединена българска банка“ – АД, BIC: UBBSBGSF,
направените по изваж дането на потъналото
имущество разноски в размер 82 639,29 лв., както и да получи имуществото си. В случай че в
указания срок собственикът откаже да заплати
разходите по изваждането или не се яви, за да
получи изваденото потънало имущество, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще
пристъпи към продажбата на същото чрез търг
с явно наддаване.
3000
222. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност
„Театрознание и театрално изкуство“ за: главен
асистент (Сценично движение – Танцов театър),
професор (Сценична реч) и професор (Сценично
движение) – със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303,
тел. 9231-225.
2931
43. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Токсикология“ – едно място за цивилен служител
за нуждите на „Химикотоксикологична лаборатория“, катедра „Токсикология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
2962
7. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на захранващ водопровод до УПИ I-21, 23, ПИ с
идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас
в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас,
извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая
409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
2981
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63. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за ПУП – ПЗ за ПИ
№ 46913.93.7 с отреждане „за производствени и
складови дейности“, м. Азман Кулак в землището
на с. Малък Поровец, община Исперих, област
Разград. Проектът е изложен в стая № 18 на
Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2952
64. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 37010.57.9
с отреждане „за гробищен парк“, м. Саръ чалъ
в землището на с. Китанчево, община Исперих,
област Разград. Проектът е изложен в стая № 18
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2953
4. – Областният управител на област Плевен
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж № АУ-25-1 от 11.04.2019 г. за
строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група
населени места от общините Плевен и Долна
Митрополия“, финансиран по АДБФП № Д-34-5
от 18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“. Местонахож дение: ПИ
000431, местност Ливадите, землище на с. Божурица, община Долна Митрополия, представляващ
частна държавна собственост. На основание
чл. 215, ал. 4, изр. второ от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Плевен пред Административния съд – Плевен.
Със Заповед № АУ-25-1-(1) от 19.04.2019 г. на
основание чл. 60, ал. 1 и 3 от АПК издаденото
разрешение за строеж подлежи на предварително
изпълнение. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК
разпореждането за предварително изпълнение
подлежи на обжалване в тридневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
по реда за оспорване на разрешението за строеж.
2974
20. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС във
връзка с чл. 61, ал. 3 АПК съобщава на Иванка
Митева Генчева и Румен Няголов Радев, че със
Заповед № ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на зам.областния управител на област Стара Загора са
отчуждени имоти – частна собственост, за държавна нужда с обща площ 54,761 дка, намиращи
се в землището на с. Главан, община Гълъбово,
попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново – 3“ – обект 3, който съставлява
част от находище за подземни богатства – твърди
горива, лигнитни въглища“ Източномаришки
въглищен басейн“. Част от отчуждените имоти
са собственост на наследници на Иван Колев
Кондаков и наследници на Ради Иванов Радев
и са подробно описани в заповедта по вид, размер, местоположение, собственици и размер на
паричното обезщетение. Заинтересованите лица
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могат да се запознаят със заповедта в областната
администрация Стара Загора. Заповедта може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Стара Загора, по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
2954
49. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина 118 м, захранващ ПИ
172038 в местността Орлино в землището на гр.
Сърница. Проектното трасе на новата подземна
кабелна линия ще започне от табло за мерене на
съществуващ трафопост, след като излезе от имота
ще премине в сервитута на общински път (ПИ
000419) и ще достигне до ново разпределително
табло на границата с ПИ 172038 в местността
Орлино в землището на гр. Сърница, който следва
да бъде захранен. Проектът се намира в Община
Сърница, Техническа служба, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени предложения, възражения
и искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
2907
18. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560 м, захранващ
ПИ 141148 в местността Кутлата в землището на
гр. Сърница. Съгласно внесения проект проектното трасе на нова подземна кабелна линия ще
започне от съществуващ трафопост „Ретранслатор
Орлино“ в ПИ 001650, след като излезе от имота
ще премине в сервитута на общински път (ПИ
000419) и ще достигне до ново разпределително
табло на границата с ПИ 141148 в местността
Кутлата в землището на гр. Сърница, който
следва да бъде захранен. Проектът се намира в
Община Сърница, Техническа служба, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени предложения,
възражения и искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
2982
59. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния
план на с. Добродан за имоти с идентификатори 21590.58.116, 21590.500.1049, 21590.500.1050,
21 59 0. 50 0.79 0 , 21 59 0. 50 0.791, 21 59 0. 50 0.79 2 ,
21590.500.793, 21590.500.730, 21590.51.48, 21590.69.16,
21590.69.19, 21590.69.24, 21590.69.25, 21590.69.30,
21590.69.31, 21590.800.1, 21590.800.2, 21590.800.3,
21590.800.4, 21590.800.5, 21590.800.6, 21590.800.7,
21590.800.8, 21590.800.9, 21590.800.12, 21590.800.14,
21590.800.16, 21590.800.17, 21590.800.18, 21590.800.22
и 21590.800.23, попадащи в стопанско-промишлена
зона „Изток“ – с. Добродан. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинската
администрация.
2983

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 24, ал. 2 и чл. 37,
ал. 2, т. 1, 4 и 5 от Наредбата за управление на
общинските горски територии, собственост на Община Банско, приета с Решение № 73 по протокол
№ 5 от 20.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Банско, е образувано адм. д. № 298/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 31.05.2019 г. от 11 ч.
2965
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Бургас, против Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища, приета от Общинския
съвет – гр. Айтос (приета с Решение № 540 от
26.01.2011 г., пр. № 38; изм. и доп. с Решение
№ 42 от 27.01.2016 г., пр. № 4). По оспорването е
образувано адм. дело № 710/2019 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
2939
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 915/2019 г. по протест от Нина Величкова – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, против чл. 57, ал. 2, т. 3 и ал. 5 във връзка с ал. 2,
т. 3 от Наредбата за изграждане, стопанисване,
контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна, приета от Общинския
съвет – гр. Варна, с Решение № 1227-8/14/701 от
1. и 2.04.2009 г. по протокол № 14 от 1. и 2.04.2009 г.
Производството по адм.д. № 915/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІІ състав, е
насрочено за 16.05.2019 г. от 13 ч.
2977
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжния
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против Наредбата за изграждане и
опазване на зелената система на територията на
община Сухиндол, приета с Решение № 100 от
15.07.2008 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол.
С протеста се иска отмяната на цялата наредба,
алтернативно отмяната на разпоредбите на чл. 17,
ал. 1 в частта относно израза „…заемат 30 % от
имотите с площ до 1000 кв. м и 15 % от имотите
с площ над 1000 кв. м“, на чл. 19, ал. 1, на чл. 51,
ал. 3 в частта относно израза „…или упълномощено от него лице“ и на чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3.
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Образувано е адм. д. № 214/2019 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна в
производството на основание чл. 189, ал. 2 от
АПК до първото съдебно заседание. Делото е
насрочено за 21.06.2019 г. от 9,30 ч.
2985
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане да се отмени като
незаконосъобразна цялата Наредба за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Лясковец, приета с Решение № 167
от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 80 от
29.03.2012 г., алтернативно отмяна на чл. 18, ал. 1,
чл. 50, ал. 3 в частта относно „…или упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 и 3 от
нея като материално незаконосъобразни поради
противоречие с материалноправни разпоредби
от по-висок ранг, за което е образувано адм. д.
№ 225/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.06.2019 г. от 9,30 ч.
2986
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против Наредбата за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните
насаждения и чистотата на територията на община
Стражица, приета с Решение № 513 по протокол
№ 37 от 10.05.2006 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Стражица, за което е образувано адм.
д. № 227/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.06.2019 г. от 9,30 ч.
2987
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Момчилград,
приета с Решение № 40 от 11.04.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград. По оспорването
е образувано адм. д. № 140/2019 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.05.2019 г. от 9,40 ч.
2978
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване по протест на Окръжна прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 2
и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за реда за управление
на горските територии, собственост на Община
Трън, приета с Решение № 47 от 28.03.2012 г. от
Общинския съвет – гр. Трън. Образувано е адм.
дело № 242/2019 г. по описа на Административния
съд – Перник.
2951
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 38, ал. 4 и чл. 44,
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ал. 3 от Наредба № 9 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение № 296
от 14.04.2005 г. на Общински съвет – гр. Левски,
изменена с решения № 137 от 17.07.2008 г., № 160
от 27.08.2008 г., № 178 от 29.09.2008 г., № 684 от
28.12.2010 г., № 835 от 25.08.2011 г., № 258 от
31.01.2013 г., № 216 от 24.11.2016 г., по който е
образувано адм. дело № 322 по описа на Административния съд – Плевен, за 2019 г.
2950
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д.
№ 435/2019 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.06.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 51, ал. 3, чл. 52, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Ботевград, приета с
Решение № 197 от 26.06.2008 г. на Общинския
съвет – Ботевград.
2988
Районният съд – Девня, гражданска колегия, І състав, уведомява Чандима Руван Кумара
Ариядаса Десакара Му хандирамалаге, роден
на 4.07.1974 г., да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Девня, за изпълнение
на процедурата по чл. 131 ГПК – връчване на
препис от искова молба ведно с доказателства,
депозирана от Гюйсюм Асанова Мехмедова, против Чандима Руван Кумара Ариядаса Десакара
Мухандирамалаге в качеството на ответник, по
която е образувано гр. дело № 364/2019 г. с предмет чл. 49, ал. 1 от СК, да посочи съдебен адрес
за призоваване. В противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2979
Софийският градски съд, І гр. отделение, 11
състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 14461/2018 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу Виктор Стефанов Неделчев с постоянен адрес: София, район „Витоша“, ул. Ветрушка № 5А;
Магдалена Георгиева Неделчева с постоянен адрес: София, ул. Уилям Гладстон № 15, ет. 2, ап. 5;
„Булемтекс“ – ООД, ЕИК 131179775, със седалище
и адрес на управление: София, район „Средец“,
ул. Цар Калоян № 8, представлявано от Галин
Александров Пирев, и фондация „Звездичка“,
ЕИК 131276229, със седалище и адрес на управление в София, район „Витоша“, ул. Ветрушка
№ 5А, представлявана от Магдалена Георгиева
Неделчева, за отнемане на имущество на обща
стойност 897 238,95 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Виктор Стефанов Неделчев
и от Магделена Георгиева Неделчева:
1. Сумата в размер 86 400 лв., представляваща
получени наеми от недвижимо имущество.
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2. Товарен автомобил марка „Ситроен“, модел
„Берлинго“, рама VF7MCWJFZ65413431, двигател
PSAWJZ10DXCA6000076, с pег. № С0041РХ, дата
на първа регистрация – 28.12.1999 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 2400 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Виктор Стефанов Неделчев:
Сумата в размер 1779,20 лв., внесена от титуляря по кредитна карта в левове Атех Green
№ 859215 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 200 лв. вноски от трети лица
по картова сметка по издадена дебитна карта в
левове № BG 04 UNCR 7000 1519 4591 17, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 1698,11 лв., внесена от титуляря за погасяване на кредит по разплащателна
сметка в евро № 12916945/IBAN BG 73 STSA9300
0012 9169 45 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 1997,78 лв., внесена от титуляря за погасяване на кредит по разплащателна
сметка в евро № 12988998 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 33 005,43 лв., внесена за
погасяване на заем ипотечен кредит № 12990263
в евро в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 9916,88 лв., изтеглени суми
по банкова сметка разплащателна сметка в евро
№ BG 56 UBBS 8002 3143 2090 710 в „ОББ“ – АД.
Сумата в размер 202 377,15 лв. – невъзстановена част от отпуснат заем от Виктор Неделчев
на „Булемтекс“ – ООД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Магделена Георгиева Неделчева:
Сумата в размер 40 лв., част от направени
вноски от титуляря по спестовен влог в левове
№ BG 83 PIRB 7424 4601 9084 97, разкрит в банка
„Пиреос България“ – АД.
Сумата в общ размер 112 602,40 лв., погасителни вноски по кредит, внесени по разплащателна
сметка в швейцарски франкове с № BG 12 BPBI
7942 1396 5693 01 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 11 450 лв., изтеглена сума от
върнат заем от „Булемтекс“ – ООД, по разплащателна сметка в левове № BG 74 BPBI 7942 1096
5693 01, открита в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 513 лв., внесена от титуляря
по кредитна карта в левове с № BG 19 BUIN
9561 1000 2759 04, открита в „Алианц Банк България“ – АД.
Сумата в общ размер 60 лв., представляваща
изтеглени суми по разплащателна сметка в левове
№ 16962319 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 46 лв., представляваща
изтеглени суми по разплащателна сметка в левове
№ 16962347 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 1486,43 лв., върнат заем от
„Булумтекс“ – ООД, по разплащателна сметка в
евро № 18244546 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 15 618,91 лв., погасителни
вноски по заем по разплащателна сметка в евро
№ 18244546 в „БДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 7647,69 лв., вноски от трети
лица по спестовен влог в левове № 16068000/IBAN
№ BG 94 STSA 9300 0016 0680 00 в „БДСК“ – ЕАД.
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На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от фондация „Звездичка“, ЕИК
131276229, представлявана от Магделена Георгиева
Неделчева:
– Апартамент, намиращ се в София, Столична
община, район „Триадица“, в жилищна сграда на
ул. Уилям Гладстон № 15, на втори надпартерен
етаж, състоящ се от: две стаи, вестибюл, кухня,
баня-тоалетна, свързващи ги антрета и балкон
на кухнята към двора, при съседи: стълбище,
двор на етажната собственост, източен калкан
и ул. Гладстон, отдолу – д-р Светослав Бейнов,
отгоре – апартамент на Лиляна и Ветка Варадинови, заедно с принадлежащите му: избено
помещение № 8, без посочена площ съгласно
документ за собственост, а съгласно приложено
удостоверение за данъчна оценка с площ 6 кв. м,
при съседи: коридор, изба на Христо Костов,
ул. Гладстон, изба на Елена Светозар Митева;
таванско помещение № 9, без посочена площ
съгласно документ за собственост, а съгласно
приложено удостоверение за данъчна оценка с
площ 6 кв. м, при съседи: коридор, таван на д-р
Светослав Бейнов, ул. Гладстон, източен калкан,
както и 25/200 идеални части от общите части
на сградата и от дворното място, цялото с площ
252 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен
имот VI-10 от квартал 324, по плана на София,
местността ГГЦ-Г-6-I част, при съседи по скица:
ул. Уилям Гладстон и УПИ VII-9, VIII-8, V-11,
всички от същия квартал, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 189,
том III, рег. № 13916, дело № 0559/2012 г., вписан в
Службата по вписванията с акт № 156, т. LXXXV,
вх. рег. № 36893, дело № 17702 от 24.08.2012 г.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 151 000 лв.
– Апартамент, без посочен номер съгласно
документ за собственост, намиращ се в София,
ул. Княз Борис I № 94, на партерния етаж, състоящ
се от: две стаи, хол-вестибюл, баня-клозет, кухня
и едно входно антре, с обща застроена площ 93
кв. м, при съседи: двор на етажната собственост,
входно хале, стълбище, магазини № 4, 5, 6 и 7 на
Злата Георгиева Сакеларева, отгоре – апартамент
на Димитър Георгиев Сакеларев, отдолу – избени
помещения, заедно с мазе, без посочен номер
съгласно документ за собственост, с площ около
4 кв. м, при съседи: коридор, стълбище и двор
на етажната собственост, намиращо се непосредствено до входа вдясно, заедно с таванско помещение, без посочен номер съгласно документ за
собственост, с площ около 16 кв. м, при съседи:
ул. Княз Борис, постройка на Т. К. Сукиасян и
М. Т. Степанян, таван на Димитър Дакеларов,
таван на Божидар Сакеларев, портиерска стая
и коридор, заедно с 3/100 идеални части от
общите помещения на етажната собственост,
заедно с 3/100 идеални части от общите части
на сградата и толкова идеални части от дворното
място, върху което е построена, цялото с площ
579,50 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен
имот Х-2 от кв. 325, местност Зони Г-Центъра по
плана на София, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 193, том
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III, рег. № 09231, дело № 0548/2015 г., вписан в
Службата по вписванията с акт № 39, т. LXIX,
вх. рег. № 30080, дело № 21477 от 27.05.2015 г.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 240 000 лв.
– Лек автомоби л марка „Мерцедес“, мо дел „Ц 220“, с рег. номер СА 7000 MB, рама:
WDD2040081A157418, двигател 64681130229751, с
дата на първа регистрация 16.05.2008 г.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 17 000 лв.
Съгласно определение от 1.03.2019 г. по гр. дело
№ 14461/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 11 състав,
съдът определя срок до 30.09.2019 г., в който заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото, срещу което е
отправено искане за отнемане.
Гражданско дело № 14461/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 11 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.10.2019 г.
в 13,30 ч.
2911
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) и решение
№ 311 от 6.06.2018 г. насрочва съдебно заседание
на 16.09.2019 г. в 10 ч. по гр.д. № 280/2018 г., образувано по искане на КПКОНПИ – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя – Пламен Георгиев
Димитров, с адрес за призоваване – Бу ргас,
ул. Филип Кутев № 26а, ет. 3, за постановяване
решение, с което да бъде наложено отнемане в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 373 441,47 лв., а именно:
От Иван Миндев Кючуков на основание чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 1700 лв., представляваща
равностойността на 170 дружествени дяла от
капитала на „Пламар – трейдинг“ – ООД, ЕИК
119623877.
От Михаела Мариус Кючукова на основание чл. 4,
ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 8193,69 лв., представляваща
вноски на каса по банкова сметка № 2409428019.
От Михаела Мариус Кючукова на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 49 550 лв., представляваща
суми от трети лица по банкова сметка с IBAN:
BG16BPBI79361078727101.
– Сумата в размер 12 337,28 лв., представляваща суми от трети лица по банкова сметка
№ 800234100474715.
От Иван Миндев Кючуков на основание чл. 4,
ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 169 773 лв., представляваща
суми от трети лица по банкова сметка с IBAN:
BG96 BPBI 7936 1078 3299 01.
От Михаела Мариус Кючукова на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 7527,50 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по банкова сметка
с IBAN: BG19 BPBI 7936 1078 9581 01.
От Иван Миндев Кючуков и Михаела Мариус
Кючукова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):
– Недвижим имот, намиращ се в с. Селиминово, община Сливен, а именно: дворно място,
представляващо неурегулиран поземлен имот
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XXI-312, кв. № 28 по плана на с. Селиминово,
община Сливен, цялото с площ 1690 кв. м, при
г раниц и: изток – позем лен имо т № Х Х-313,
№ XVІІІ-310, запад – улица, север – поземлен
имот № ХІІІ-311, юг – поземлени имоти № XXІІ314, XXIV-316, ведно с построените в имота:
едноетажна масивна жилищна сграда, състояща
се от четири стаи и коридор със застроена площ
89 кв. м, лятна кухня, застроена върху 37 кв. м,
гараж със застроена площ 32 кв. м и четири стопански сгради с площ 282 куб. м, представляващи
търпими строежи по смисъла на § 16, ал. 1 от
ПР на ЗУТ, съгласно удостоверение изх. № 94
ДД/405 от 18.04.2003 г. от главния архитект на
Община Сливен, пазарна стойност на имота към
настоящия момент – 20 890 лв.
– Овощна градина с идентификатор № 37530.41.1,
намираща се в местността Аркариолу, с площ
1,122 дка, четвърта категория, представляваща
парцел № 1 от масив № 41, съставляваща имот
№ 041001 по плана за земеразделяне землището
на с. Ковачите, община Сливен, с ЕКАТТЕ 37530.
– Нива с идентификатор № 37530.66.36, намираща се в местността Чуруклий, с площ 8342 дка,
четвърта категория, представляващи парцел № 36
от масив № 66, съставляващ имот № 066036 по
плана на земеразделяне землището на с. Ковачите,
община Сливен, с ЕКАТТЕ 37530, обща пазарна
стойност на недвижимите имоти към настоящия
момент – 6770 лв.
– Лек автомобил с рег. № СН7200СС, марка и
модел: Сузуки Витара, рама: VSE0SJV6C0024656;
двигател: M1J00875; пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 3200 лв.
– Два броя породисти коне: „Uragan II“, родени на 27.04.2004 г., „Eliolub Service IT“ общо в
размер 30 000 лв.
От Иван Миндев Кючуков и Михаела Мариус
Кючукова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– С у мата в размер 90 0 0 лв., п редставл яваща пазарната стойност на лек автомобил с
pег. № СН5222СН, марка и модел: „Мерцедес
250 Д“, д ви гат ел № 602912-10 -219304, ра ма:
WDB1241251B784255.
– Сумата в размер 39 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил с pег. № СН3399СС; марка и модел: „Мерцедес Е 320 ЦДИ“;
рама № WDB2100261B357284, двигател № 613.
– Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждена породиста кобила: „Padova“, родена на 17.05.2002 г. – 96130051828.
Сливенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество
до първото заседание по делото, третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да встъпят в делото, като
представят съответния иск пред първата инстанция, третото лице, което има самостоятелни
права върху предмета на спора, може да встъпи
в делото, като предяви иск против двете страни,
предявяването на иск от трето лице се допуска
до приключване на устните състезания в първата
инстанция.
3050
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Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, IV състав, на основание чл. 153, ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр. д.
№ 79/2019 г. по описа на ЯОС въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу: Тошко Иванов Станев с постоянен
и настоящ адрес: Ямбол, ул. Граф Игнатиев
№ 62, вх. Б, ет. 3, ап. 29; Антонина Панайотова
Бъчварова-Станева с постоянен и настоящ адрес:
Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 62, вх. Б, ет. 3, ап. 29,
и Донка Тошкова Станева с постоянен и настоящ
адрес: София, ул. Крум Попов № 76, ет. 3, ап. 9, за
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 738 363,37 лв., описано подробно
в исковата молба, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тошко Иванов Станев:
– сумата в размер 100 лв., представляваща
паричната равностойност на 10 дружествени дяла,
по 10 лв. всеки от капитала на „Вента транс БГ“,
ЕИК 201749524 – в ликвидация.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тошко Иванов Станев и Антонина Панайотова Бъчварова-Станева:
– сумата в размер 5430 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка и
модел „Пежо 307“, ДКН У 6969 АВ, към датата
на отчуждаването му.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тошко Иванов Станев:
– сумата в размер 4791,79 лв., представляваща
левовата равностойност на получени международни парични преводи от Тошко Иванов Станев
чрез „Western Union“ и „Моnеу Gram“;
– сумата в размер 1075 лв., представляваща
касови вноски след 28.02.2009 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 62 UBBS 8002 1054
3284 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Тошко Иванов
Станев;
– сумата общо в размер 4354,04 лв., представляваща касови вноски след 28.02.2009 г. по
разплащателна сметка с IBAN BG 22 STSA 9300
0002 8543 07 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Тошко Иванов Станев;
– сумата в размер 16 000 лв., представляваща
изтеглена от титуляря Тошко Иванов Станев
сума (главница и лихви) от универсална сметка
в левове с IBAN BG 04 СЕСВ 9790 40С6 5072 00
в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 300 лв., преведена от универсална сметка в левове с IBAN BG 04 СЕСВ
9790 40С6 5072 00 в „ЦКБ“ – АД, на Тошко Иванов Станев по сметка с IBAN BG 95 СЕСВ 9790
10ЕЗ 7235 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Марио
Ангелов Младенов;
– сумата в размер 831,92 лв., представляваща
вноски по универсална сметка в левове с IBAN
BG 04 СЕСВ 9790 40С6 5072 00 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Тошко Иванов Станев;
– сумата в размер 1339,45 лв., представляваща
изтеглени от Тошко Иванов Станев на каса суми
(лихви) от Депозит „Комфорт“ в левове с IBAN
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BG57BUIN95612000258405 в „Алианц банк“ – АД,
с титуляр Тошко Иванов Станев, начислени след
28.02.2009 г.;
– сумата в размер 10 391,97 лв. с равностойност
в размер 5313,33 евро, представляваща изтеглени
на каса суми (главница и лихви) от Тошко Иванов
Станев от Депозит „Три напред“ в евро с IBAN
BG58BUIN95612000213282 в „Алианц банк“ – АД,
с титуляр Тошко Иванов Станев;
– сумата в размер 7419,39 лв. с равностойност в размер 3793,47 евро, представляващи
погасителни вноски, внесени по кредитна карта,
обслужвана с банкова сметка в евро с IBAN
BG45BUIN95611000072027 в „Алианц банк“ – АД,
с титуляр Тошко Иванов Станев;
– сумата общо в размер 241,56 лв., внесена от
Тошко Иванов Станев по Многофакторен спестовен влог в левове с IBAN BG39UNCR70004500528641
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тошко
Станев;
– сумата в размер 257 лв., представляваща
вноска от трети лица по банкова сметка в левове
с IBAN BG87 RZBB 9155 4002 5644 08 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, обслужваща дебитна карта
„Виза“ с титуляр Тошко Иванов Станев;
– сумата в размер 11 597,40 лв., представляваща касови вноски от Тошко Иванов Станев
по банкова сметка в левове с IBAN BG87 RZBB
9155 4002 5644 08 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, обслужваща дебитна карта „Виза“ с титуляр Тошко
Иванов Станев;
– сумата в размер 1666,48 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова сметка в
левове с IBAN BG87 RZBB 9155 4002 5644 08 в
„Райфайзенбанк“ – ЕАД, обслужваща дебитна
карта „Виза“ с титуляр Тошко Иванов Станев;
– сумата в размер 110 277,22 лв. с равностойност в размер 56 515 евро, представляваща преводи от трети лица, получени по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG37 RZBB 9155 1402 5644
07 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Тошко
Иванов Станев;
– сумата в размер 17 100,44 лв. с равностойност
в размер 8743,32 евро, внесена след 28.02.2009 г.
от Тошко Иванов Станев по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG37 RZBB 9155 1402 5644
07 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Тошко
Иванов Станев.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антонина Панайотова
Бъчварова-Станева:
– сумата в размер 9074,99 лв., представляваща
касови вноски от Антонина Бъчварова-Станева
по универсална сметка в левове с IBAN BG 97
СЕСВ 9790 40Е0 6231 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Антонина Бъчварова-Станева, налични по сметката към края на проверявания период;
– сумата в размер 3168,95 лв., представляваща
касови вноски от Антонина Бъчварова-Станева по
депозитна сметка в левове с IBAN BG 27 СЕСВ
9790 20Е0 6231 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Антонина Бъчварова-Станева, налични по сметката
към края на проверявания период;
– сумата в размер 1423 лв., представляваща
превод от Антонина Бъчварова-Станева от IBAN
BG75 IABG 7094 1000 7520 00 в „Интернешънъл
асет банк“ – АД, с титуляр Антонина Бъчваро-
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ва-Станева по срочен депозит в левове с IBAN
BG03 IABG 7094 2000 7520 в „Интернешънъл
асет банк“ – АД, с титуляр Антонина Бъчварова-Станева, налични по сметката към края на
проверявания период;
– сумата в размер 10 377 лв. (главница и лихви),
представляваща наличност към 23.01.2017 г. по
срочен депозит в левове с IBAN BG19 IABG 7094
2000 7520 04 в „Интернешънъл асет банк“ – АД,
с титуляр Антонина Панайотова Бъчварова-Станева, закрит на 17.02.2017 г.;
– сумата в размер 13,94 лв., представляваща
наличност към 23.01.2017 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG75 IABG 7094 1000 7520
00 в „Интернешънъл асет банк“ – АД, с титуляр
Антонина Панайотова Бъчварова-Станева;
– сумата в размер 6151,05 лв. с равностойност
в размер 3144,98 евро (главница и лихви), представляваща наличност към 23.01.2017 г. по спестовен
влог (безсрочен) в евро с IBAN BG34 DEMI 9240
4400 1691 39 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Антонина Бъчварова-Станева;
– сумата в размер 19 558,30 лв. с равностойност
в размер 10 000 евро, представляваща наличност
към 23.01.2017 г. по срочен депозит „Авансова
лихва“ (дванадесетмесечен) в евро с IBAN BG97
DEMI 9240 2400 1691 40 в „Търговска банка
Д“ – АД, с титуляр Антонина Бъчварова-Станева
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антонина Панайотова
Бъчварова-Станева:
– сумата в размер 300 лв., внесена от Тошко
Иванов Станев по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 16 STSA 9300 0008 3313 26 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Антонина БъчвароваСтанева;
– сумата в размер 2600 лв., представляваща
касови вноски от Антонина Бъчварова-Станева
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 16
STSA 9300 0008 3313 26 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Антонина Бъчварова-Станева;
– сумата в размер 397,54 лв., с равностойност
в размер 203,26 евро, представляващи вноски за
погасяване на кредитна карта по сметка в евро
с IBAN BG82BUIN95611000073883 в „А лианц
банк“ – АД, с титуляр Антонина БъчвароваСтанева;
– сумата в размер 10 385,46 лв. с равностойност
в размер 5310 евро, представляващи внесени/
преведени суми от Антонина Бъчварова-Станева
и начислени лихви по Депозит „Три напред“ в
евро с IBAN BG63BUIN95612000213289 в „Алианц
банк“ – АД, с титуляр Антонина БъчвароваСтанева;
– сумата в размер 10 619,02 лв. с равностойност
в размер 5429,42 евро, представляващи внесени/
преведени суми от Антонина Бъчварова-Станева и начислени лихви по Депозит „Комфорт“ в
евро с IBAN BG60BUIN95612000253598 в „Алианц
банк“ – АД, с титуляр Антонина БъчвароваСтанева;
– сумата в размер 2800 лв., представляваща
изтеглени от Антонина Бъчварова-Станева на
каса суми от срочен депозит в левове с IBAN
BG30 IABG 7094 2000 7520 00 в „Интернешънъл
асет банк“ – АД, с титуляр Антонина Панайотова
Бъчварова-Станева.
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На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Донка Тошкова
Станева:
– сумата в размер 15 500 лв., представляваща
превод от универсална сметка в левове с IBAN
BG 04 СЕСВ 9790 40С6 5072 00 в „ЦКБ“ – АД,
на Тошко Иванов Станев по сметка с IBAN BG
44 STSA 9300 0008 4033 78 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Донка Тошкова Станева;
– сумата в размер 5588,49 лв., представляваща превод от депозитна сметка в левове с IBAN
BG 74 СЕСВ 9790 20С6 5072 02 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Тошко Иванов Станев по сметка с IBAN
BG 48 СЕСВ 9790 40F6 1046 00 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Донка Тошкова Станева;
– сумата в размер 12 439,49 лв. с равностойност
в размер 6360,21 евро, представляваща превод от
срочен депозит „Д Банк Макси“ в евро с IBAN
BG63 DEMI 9240 2400 0977 78 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Тошко Иванов Станев по
сметка с IBAN BG60 DEMI 9240 2400 1363 41
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Донка
Тошкова Станева;
– сумата в размер 12 347,66 лв. с равностойност
в размер 6313,26 евро, представляваща превод
от срочен депозит „Д БАНК МАКСИ“ в евро с
IBAN BG36 DEMI 9240 2400 0977 79 в „Търговска
банка Д“ – АД, с титуляр Тошко Иванов Станев
по сметка IBAN BG33 DEMI 9240 2400 1363 42
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Донка
Тошкова Станева.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тошко Иванов Станев:
1. Револвер „SMITH & WESSON“, без номер – Обект № 3.
Пазарна стойност към настоящия момент
158,12 лв.
2. Револвер „Булдог“, с номер 95 – Обект № 4.
Пазарна стойност към настоящия момент
711,56 лв.
3. Револвер „Велодог“, без номер – Обект № 8.
Пазарна стойност към настоящия момент
316,25 лв.
4. Револвер „Велодог – Офицерски“, без номер – Обект № 9.
Пазарна стойност към настоящия момент
299,53 лв.
5. Револвер „Велодог“, без номер – Обект № 11.
Пазарна стойност към настоящия момент
381,39 лв.
6. Револвер „Булдог“, без номер – Обект № 12.
Пазарна стойност към настоящия момент
645,42 лв.
7. Револвер „Вариант“ тип „SMITH & WESSON“,
без номер – Обект № 14.
Пазарна стойност към настоящия момент
785,76 лв.
8. Револвер без номер – Обект № 15. 9 заряден, никелиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
461 лв.
9. Револвер „Булдог“, без номер – Обект № 16.
5.29
Пазарна стойност към настоящия момент
310 лв.
10. Револвер „SMITH & WESSON“.22, без
номер – Обект № 17.
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Пазарна стойност към настоящия момент
329 лв.
11. Револвер „Булдог“, без номер – Обект
№ 20. гравиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
782 лв.
12. Револвер „Булдог – Констеблери“, без номер – Обект № 21.
Пазарна стойност към настоящия момент
269 лв.
13. Револвер „Смит и уесън“, калибър 11 мм,
с номер 7201 – Обект № 23. шпора на спусковата
скоба. Мод. 3.
Пазарна стойност към настоящия момент
1256 лв.
14. Револвер „Булдог“, калибър 11 мм, с номер
3141 – Обект № 26.
Пазарна стойност към настоящия момент
502,70 лв.
15. Револвер „Булдог“, без номер – Обект № 30.
Пазарна стойност към настоящия момент
300 лв.
16. Разновидност на револвер „Булдог“, с номер
9496 – Обект № 31.
Пазарна стойност към настоящия момент
300 лв.
17. Револвер „SMITH & WESSON“, с номер
1185 – Обект № 32. 3 Модел.
Пазарна стойност към настоящия момент
10 891,79 лв.
18. Разновидност на револвер „Булдог“, без
номер – Обект № 33.
Пазарна стойност към настоящия момент
300 лв.
19. Двуцевен пистолет „Деринджър“, система
„Лефоше“, без номер – Обект № 34.
Пазарна стойност към настоящия момент
393,45 лв.
20. Пистолет „MELIOR“, калибър 7,65 мм, с
номер 25056 – Обект № 37.
Пазарна стойност към настоящия момент
391,17 лв.
21. Пистолет „Star Firestar М43“, с номер
1723185 – Обект № 38. STA R EIBA R SPA IN.
STARFIRE DKL.
Пазарна стойност към настоящия момент
234,70 лв.
22. Винтовка „PEABODY & MARTINI“, калибър 7,65 мм. без номер – Обект № 39.
Пазарна стойност към настоящия момент
600 лв.
23. Пистолет „LIBERTY“, с номер 25701 – Обект
№ 40.
Пазарна стойност към настоящия момент 48 лв.
24. Пистолет „WALTHER – mod. HP“, с номер
18570 – Обект № 41.
Пазарна стойност към настоящия момент
2059,02 лв.
2 5. П и с т о л е т „C Z m o d . 2 7 “, с н о м е р
262243 – Обект № 48.
Пазарна стойност към настоящия момент
220 лв.
26. Пистолет „ROTH STEYR – 1907 – КРЪНКА“,
с номер 2655 – Обект № 50.
Пазарна стойност към настоящия момент
1112,99 лв.
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27. Пистолет „МАУЗЕР“, с номер 18764 – Обект
№ 51. WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF
A. N.; 1920 – рамка.
Пазарна стойност към настоящия момент
2345,22 лв.
28. Пистолет „WALTHER – mod. HP“, с номер
14036 – Обект № 52.
Пазарна стойност към настоящия момент
2059,02 лв.
29. П и с т о л е т „ S T E Y R – 1917 “, с н о м е р
9914а – Обект № 56.
Пазарна стойност към настоящия момент
1429,07 лв.
30. Пистолет „Зауер“, с номер 224128 – Обект
№ 57.
Пазарна стойност към настоящия момент
195,58 лв.
31. Пистолет „Зауер“, с номер 53922 – Обект
№ 61.
Пазарна стойност към настоящия момент
389,21 лв.
32. Пистолет „BROWNING mod. 1910/22“, c
номер 161874 – Обект № 63.
Пазарна стойност към настоящия момент
793,70 лв.
33. Револвер „GASSER“ Кропачек с номер
94271 – Обект № 64.
Пазарна стойност към настоящия момент
1834,57 лв.
34. Револвер „GALAND“, с номер 7721 – Обект
№ 65.
Пазарна стойност към настоящия момент
2681,05 лв.
35. Револвер „SMITH & WESSON“, калибър
44, с номер 27794 – Обект № 66, Модел 3.
Пазарна стойност към настоящия момент
20107,91 лв.
36. Райхс револвер, с номер 2905 – Обект № 67.
Пазарна стойност към настоящия момент 2
381,10 лв.
37. Револвер „GASSER“ с номер 180680 – Обект
№ 68.
Пазарна стойност към настоящия момент
837,83 лв.
38. Револвер „GASSER“ с номер 91639 – Обект
№ 69.
Пазарна стойност към настоящия момент
3125,59 лв.
39. Револвер „GASSER“ с номер 96879 – Обект
№ 70.
Пазарна стойност към настоящия момент
837,83 лв.
40. Револвер „GASSER“, с номер 17751 – Обект
№ 71. Монте негро.
Пазарна стойност към настоящия момент
788,77 лв.
41. Револвер „GASSER“, без номер – Обект
№ 72. Монте негро.
Пазарна стойност към настоящия момент
788,77 лв.
42. Револвер „GASSER“ с номер 28 – Обект
№ 75.
Пазарна стойност към настоящия момент
837,83 лв.
43. Револвер „GASSER“ с номер 14100 – Обект
№ 76.
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Пазарна стойност към настоящия момент
946,54 лв.
44. Револвер „GASSER“, без номер – Обект
№ 77, офицерски.
Пазарна стойност към настоящия момент
1049,30 лв.
45. Револвер „GASSER“ с номер 222222 – Обект
№ 79. Монте негро, германски.
Пазарна стойност към настоящия момент
837,83 лв.
46. Револвер „GASSER“, с номер 9536 – Обект
№ 81.
Пазарна стойност към настоящия момент
733,44 лв.
47. Револвер „GASSER“ с номер 84753 – Обект
№ 83.
Пазарна стойност към настоящия момент
837,83 лв.
48. Револвер „Върнан“, с номер 9186 – Обект
№ 87.
Пазарна стойност към настоящия момент
1266,75 лв.
49. Револвер „Върнант“ – Булдог, с номер
2339 – Обект № 88. Гравиран, кокалена дръжка.
Пазарна стойност към настоящия момент
350 лв.
50. Ра й хс револ вер „IN FA N T RY“, номер
341 – Обект № 91.
Пазарна стойност към настоящия момент
2542,58 лв.
51. Райхс револвер „INFANTRY“, с номер
7059 – Обект № 92.
Пазарна стойност към настоящия момент
1505,58 лв.
52. Револвер „Глизенти“, с номер G 5262 – Обект
№ 93. никелиран, сгъв. спусък.
Пазарна стойност към настоящия момент
977,91 лв.
53. Револвер „Галанд“, с номер 177 – Обект
№ 94. никелиран, гравиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
1738,20 лв.
54. Револвер „Лефуше“, с номер 622 – Обект
№ 95, никелиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
1738,20 лв.
55. Револвер „Лефуше“, без номер – Обект
№ 96, никелиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
952,44 лв.
56. Револвер „Варнант“, без номер – Обект
№ 99.
Пазарна стойност към настоящия момент
1266,75 лв.
57. Револвер „Вариант“, тип Гасер, с номер
6020 – Обект № 100.
Пазарна стойност към настоящия момент
1341,29 лв.
58. Револвер „Вариант“, с номер 6018 – Обект
№ 101.
Пазарна стойност към настоящия момент
1692,40 лв.
59. Револвер „Франкот“, без номер – Обект
№ 105.
Пазарна стойност към настоящия момент
1408,20 лв.
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60. Револвер „Лефуше“, с номер 94508 – Обект
№ 107, никелиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
1738,20 лв.
61. Револвер „Дрисен“, с номер 1066 – Обект
№ 108.
Пазарна стойност към настоящия момент
586,75 лв.
62. Револвер „Лефуше“, без номер – Обект
№ 109, никелиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
1738,20 лв.
63. Револвер „Ордонанс“, с номер 0102 – Обект
№ 110.
Пазарна стойност към настоящия момент
673,27 лв.
64. Револвер „Нагант“, без номер – Обект
№ 111, испанско копие.
Пазарна стойност към настоящия момент
498,12 лв.
65. Револвер „Нагант“, с номер 156446 – Обект
№ 112.
Пазарна стойност към настоящия момент
1596,34 лв.
66. Револвер „Нагант“, с номер 35638 – Обект
№ 113.
Пазарна стойност към настоящия момент
1582,03 лв.
67. Револвер „Нагант“, с номер 32160 – Обект
№ 114.
Пазарна стойност към настоящия момент
1582,03 лв.
6 8 . Ре в о л в е р „ St. Et ien ne“, с н о м е р Н
65314 – Обект № 117. 5.25.
Пазарна стойност към настоящия момент
911,27 лв.
69. Револвер Белгийско копие „St. Etienne“,
модел 1892, без номер – Обект № 119, никелиран. 5.120.
Пазарна стойност към настоящия момент
633,20 лв.
70. Револвер със смесена конструкция, без
номер – Обект № 120.
Пазарна стойност към настоящия момент
422,13 лв.
71. Револвер „Рено“, система „Лефуше“, калибър 11 мм, без номер – Обект № 121, гравиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
547,63 лв.
7 2 . Ре в о л в е р „ S t . E t ien ne“ с н о м е р Н
90875 – Обект № 122.
Пазарна стойност към настоящия момент
625,87 лв.
73. Пистолет „WALTHER – mod. Р 38“, калибър 9 мм, с номер 241939 – Обект № 125. ЦАМ.
Пазарна стойност към настоящия момент 89 лв.
74. Пистолет „Чешка збройовка“, с номер
241952 – Обект № 127.
Пазарна стойност към настоящия момент
971,85 лв.
75. Пистолет „Чешка збройовка“, с номер
240602 – Обект № 128.
Пазарна стойност към настоящия момент
900,16 лв.
76. Разновидност на револвер „Велодог“ без
номер – Обект № 129, седеф.
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Пазарна стойност към настоящия момент
293,37 лв.
77. Револвер „SMITH & WESSON“, с номер
8904 – Обект № 130.1 мод. с амер. дръжка.
Пазарна стойност към настоящия момент
15 865 лв.
78. Револвер „SMITH & WESSON“, калибър
44, с номер 20857 – Обект № 131.
Пазарна стойност към настоящия момент
20 107,91 лв.
79. Револвер „SMITH & WESSON“, калибър
44, с номер 22099 – Обект № 132, Мод. 2
Пазарна стойност към настоящия момент
809,65 лв.
80. Револвер „SMITH & WESSON“, с номер
73229 – Обект № 133.
Пазарна стойност към настоящия момент
792,11 лв.
81. Револвер „COLT“, модел 1896, с номер
151548 – Обект № 134.
Пазарна стойност към настоящия момент
799,11 лв.
82. Револ вер „COLT D. А. 41“, с номер
55070 – Обект № 135.
Пазарна стойност към настоящия момент
1349,29 лв.
83. Револвер „COLT“, калибър 38, с номер
2202 – Обект № 136.
Пазарна стойност към настоящия момент
793,70 лв.
84. Револвер „Лефуше“, калибър 11 мм, без
номер – Обект № 137. никелиран, гравиран.
Пазарна стойност към настоящия момент
547,63 лв.
85. Револвер „Франкот“, калибър 7.65, без
номер – Обект № 138. грав., перлена дръжка.
Пазарна стойност към настоящия момент
970,90 лв.
86. Винтовка „Пибоди мартини“ – Обект
№ 139.
Пазарна стойност към настоящия момент
1036,94 лв.
87. Картечен пистолет „Шпагин“, калибър
7,62 мм, с номер ЖБ 4959 – Обект № 140.
Пазарна стойност към настоящия момент
1200 лв.
88. Картечен пистолет „MP 40“, с номер
5049 – Обект № 141.
Пазарна стойност към настоящия момент
6434,68 лв.
89. Картечен пистолет „MP 40“, с номер
7098 – Обект № 142.
Пазарна стойност към настоящия момент
6434,68 лв.
90. Картечен пистолет „MP 41“, с номер
170 – Обект № 143.
Пазарна стойност към настоящия момент
13 759,38 лв.
91. Картечен пистолет „MP 41“, с номер
18835 – Обект № 144.
Пазарна стойност към настоящия момент
13 759,38 лв.
92. Картечен пистолет „ZK 383“, с номер
0375 – Обект № 145.
Пазарна стойност към настоящия момент
1700 лв.
93. Лека картечница „РП 46“, с номер ЕP
324 – Обект № 153.
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Пазарна стойност към настоящия момент
3981,89 лв.
94. Винтовка „СОЗ 1864 – Крънка“, с номер
21069 – Обект № 156.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
95. Винтовка „ИОЗ 1865 – Крънка“, с номер
2172 – Обект № 157.
Пазарна стойност към настоящия момент
6260,71 лв.
96. Винтовка „Крънка“, с номер 12344 – Обект
№ 158.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
97. Винтовка „ТОЗ 1859 – Крънка“, с номер
21984 – Обект № 159.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
98. Винтовка „СОЗ 1859 – Крънка“, с номер
31031 – Обект № 160.
Пазарна стойност към настоящия момент
6260,71 лв.
99. Винтовка „ИОЗ 1871 – Крънка“, с номер
38568 – Обект № 161.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
100. Винтовка „ИОЗ 1870 – Крънка“, с номер
5039 – Обект № 162.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
101. Винтовка „ТОЗ 1865 – Крънка“, с номер
70446 – Обект № 163.
Пазарна стойност към настоящия момент за
4178,04 лв.
102. Капсулна пушка „ТОЗ 1859“, с номер
12230 – Обект № 164.
Пазарна стойност към настоящия момент
9779,15 лв.
103. Винтовка „ТОЗ 1866 – Крънка“, с номер
19346 – Обект № 165.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
104. Винтовка „Бердана 1“, без номер – Обект
№ 166.
Пазарна стойност към настоящия момент
1560 лв.
105. Карабина „Бердана 2“, с номер 761;
1876 – Обект № 167.
Пазарна стойност към настоящия момент
11 111,80 лв.
106. Пехотна „Бердана 2“, с номер 2973 – Обект
№ 168.
Пазарна стойност към настоящия момент
5555,90 лв.
10 7. Д р а г у н с к а „ Б е р д а н а 2 “, с н о м е р
43172 – Обект № 169.
Пазарна стойност към настоящия момент
7976,45 лв.
108. Казашка „Бердана 2“, с номер 7815 – Обект
№ 170.
Пазарна стойност към настоящия момент
15 952,91 лв.
109. Пушка „WINCHESTER Mod. 1892“, калибър
32 WCF, с номер 230345 – Обект № 171.
Пазарна стойност към настоящия момент
1547,71 лв.
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110. Винтовка „Пибоди мартини“, калибър
11 мм, без номер – Обект № 172.
Пазарна стойност към настоящия момент
1033,49 лв.
1 1 1 . П у ш к а „ G R E E N E R M A R T I N I “,
WWGREENER.MAKER/PAT № 9074/21 19517/21.
номер 2735 В – Обект № 173.
Пазарна стойност към настоящия момент
1331,56 лв.
112. Винтовка „Пибоди Мартини“, калибър
7,65 мм, без номер – Обект № 174.
Пазарна стойност към настоящия момент
600 лв.
113. Винтовка „Пибоди Мартини“, калибър
7,65 мм, без номер – Обект № 175, румънска.
Пазарна стойност към настоящия момент
600 лв.
114. Винтовка „Снайдер 1868“, B.S.A. Co, с
номер 408 – Обект № 176.
Пазарна стойност към настоящия момент
2226,73 лв.
115. Винтовка „М АУЗЕР К 98“, с номер
9826 – Обект № 177.
Пазарна стойност към настоящия момент
285 лв.
116. Ви н т овк а „Мо с и н н а г а н “, с номер
142126 – Обект № 178.
Пазарна стойност към настоящия момент
850 лв.
117. Ви н т овк а „Моси н на га н т“, с номер
50655 – Обект № 179.
Пазарна стойност към настоящия момент
705 лв.
118. Ви н т овк а „Моси н на га н т“, с номер
81 0 2 8 3 – О б е к т № 1 8 0 . N E W E N G L A N D
WESTINGHOUSE COMPANY.
Пазарна стойност към настоящия момент
1306,95 лв.
119. Магазинна винтовка „Маузер М 1890“, без
номер – Обект № 181.
Модифицирана 1890/29 от 7,65X 53 mm в
7.92x57 mm.
Пазарна стойност към настоящия момент
561,80 лв.
120. Капсулна пушка без обозначения, калибър
17 мм, без номер – Обект № 182.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
121. Капсулна пушка без обозначения, калибър
15 мм, без номер – Обект № 183.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
122. Капсулна пушка без обозначения, калибър
15 мм, без номер – Обект № 184.
Пазарна стойност към настоящия момент
330 лв.
123. Капсулна пушка без обозначения, калибър
15 мм, без номер – Обект № 185.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
124. Капсулна пушка без обозначения, калибър
15,3 мм, без номер – Обект № 186.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
125. Капсулна пушка без обозначения, калибър
14 мм, без номер – Обект № 187.
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Пазарна стойност към настоящия момент
160 лв.
126. Капсулна пушка без обозначения, калибър
15,25 мм, без номер – Обект № 188.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
127. Винтовка „Манлихер М 95 S“, с номер
994 О – Обект № 190.
Пазарна стойност към настоящия момент
440 лв.
128. Магазинна винтовка „Манлихер Каркано“,
калибър 6,5 х 54 мм, с номер АА 3060 – Обект
№ 191. М 1896.
Пазарна стойност към настоящия момент
748,54 лв.
129. Капсулна пушка без обозначения за марка и
модел, калибър 15,7 мм, без номер – Обект № 192.
Пазарна стойност към настоящия момент
770 лв.
130. Винтовка „Манлихер Щаер М 1893“, 1898,
калибър 6,5 х 53 мм, с номер Н 673 – Обект № 193.
Пазарна стойност към настоящия момент
278 лв.
131. Пушка с кремъчно – спусков механизъм,
шишане, без номер – Обект № 195.
Пазарна стойност към настоящия момент
3941,05 лв.
132. Карабина „MOUSQUETONS GR AS М
1874“, с номер Т 1876 – Обект № 196.
Пазарна стойност към настоящия момент
1181,91 лв.
133. Ви н т овк а „GR A S М 1874“, с номер
9119 – Обект № 197.
Пазарна стойност към настоящия момент
1181,91 лв.
134. К арабина „Берт ие М – 16“, с номер
64546 – Обект № 198.
Пазарна стойност към настоящия момент
492,57 лв.
135. Карабина „Лебел Модел 1886 М 93“, с
номер 13659 – Обект №199.
Пазарна стойност към настоящия момент
984,93 лв.
136. Винтовка „Манлихер Шьонауер“, Бреда,
с номер 11701 – Обект № 200.
Пазарна стойност към настоящия момент
993,09 лв.
137. Винтовка „Манлихер Шьонауер щаер
1903“, с номер 2691 Е – Обект № 201.
Пазарна стойност към настоящия момент
2678,95 лв.
138. Еднозарядна пушка с кремъчно-спусков
механизъм, Северна Африка, без номер – Обект
№ 202.
Пазарна стойност към настоящия момент
234,70 лв.
139. Еднозарядна пушка с кремъчно-спусков
механизъм, Северна Африка, без номер – Обект
№ 203.
Пазарна стойност към настоящия момент
234,70 лв.
140. Еднозаряден капсулен пистолет, без номер – Обект № 204-1.
Пазарна стойност към настоящия момент
430 лв.
141. Еднозаряден капсулен пистолет, без номер – Обект № 204-2.
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Пазарна стойност към настоящия момент
380 лв.
142. Арнаутски еднозаряден кремъчен пистолет,
без номер – Обект № 205.
Пазарна стойност към настоящия момент
1646,32 лв.
143. Арнаутски еднозаряден кремъчен пистолет,
без номер – Обект № 206-1.
Пазарна стойност към настоящия момент
1646,32 лв.
144. Еднозаряден кремъчен пистолет TOWER,
без номер – Обект № 206-2.
Пазарна стойност към настоящия момент
964 лв.
145. Еднозаряден кремъчен пистолет, без номер – Обект № 206-3.
Пазарна стойност към настоящия момент
380 лв.
146. Еднозаряден кремъчен пистолет – Северна
Африка, без номер – Обект № 206-4.
Пазарна стойност към настоящия момент
133 лв.
147. Еднозаряден капсулен германски пистолет,
без номер – Обект № 206-5-17.
Пазарна стойност към настоящия момент
200 лв.
148. Еднозаряден капсулен пистолет, без номер – Обект № 206-5.
Пазарна стойност към настоящия момент
380 лв.
149. Карабина „Бердана 2“, с номер 194 – Обект
№ 208.
Пазарна стойност към настоящия момент
11 111,80 лв.
150. Карабина „ГРА – М1е 1874 М 80“, с номер
45124 – Обект № 209.
Пазарна стойност към настоящия момент
1181,91 лв.
151. Капсулна пушка „ТОЗ 1863“, с номер
317 – Обект № 210.
Пазарна стойност към настоящия момент
3911,66 лв.
152. Винтовка „Маузер К 98“, калибър 7,92 мм,
с номер 5167 – Обект № 210 – 3/57.
Пазарна стойност към настоящия момент
1531,48 лв.
153. Винтовка „Албини – Брандлин“, с номер
5132 – Обект № 211.
Пазарна стойност към настоящия момент
1555,36 лв.
154. Винтовка „ТОЗ 1859 – Крънка“, с номер
36896 – Обект № 212.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
155. Винтовка „ТОЗ 1860 – Крънка“, с номер
30865 – Обект № 213.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
156. Винтовка „ТОЗ 1861 – Крънка“, с номер
85782 – Обект № 214.
Пазарна стойност към настоящия момент
4178,04 лв.
157. Магазинна винтовка „Мосин Нагант“, с
номер 40590 – Обект № 215.
Пазарна стойност към настоящия момент
1108,93 лв.
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158. Магазинна винтовка „Манлихер М 90“, с
номер 3847 L – Обект № 216.
Пазарна стойност към настоящия момент
488,96 лв.
159. Магазинна винтовка „Манлихер М 88“, с
номер 149 F – Обект № 218.
Пазарна стойност към настоящия момент
1140,61 лв.
160. Магазинна винтовка „Манлихер М 88“, с
номер 6923 X – Обект № 219.
Пазарна стойност към настоящия момент
1140,61 лв.
161. Магазинна винтовка „Манлихер М 95“, с
номер 6553 D – Обект № 220. Budapest.
Пазарна стойност към настоящия момент
680 лв.
162. Магазинна винтовка „Манлихер Щаер – М
95“, с номер 4977 Н – Обект № 221.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
163. Магазинна винтовка „Манлихер Щаер – М
95“, с номер 3575 Е – Обект № 222.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
16 4. м а г а зи н н а ви н т овк а „М А Н Л И Х Е Р
ЩАЕР – М 95“, с номер 2963 X – Обект № 223.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
165. Магазинна винтовка „Манлихер Щаер – М
95“, с номер 5990 Т – Обект № 224.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
166. Магазинна винтовка „Манлихер Щаер – М
95“, с номер 4 S – Обект № 225.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
167. Магазинна винтовка „Манлихер М 95“, с
номер 23006 – Обект № 226. Budapest.
Пазарна стойност към настоящия момент
1061,40 лв.
168. Магазинна винтовка „Манлихер М 88“, с
номер 7861 D – Обект № 227.
Пазарна стойност към настоящия момент
1140,61 лв.
169. Магазинна винтовка „Манлихер М 88“, с
номер 8086 II – Обект № 228.
Пазарна стойност към настоящия момент
1140,61 лв.
170. Магазинна винтовка „Манлихер М 88“, с
номер 5375 Q – Обект № 229.
Пазарна стойност към настоящия момент
1140,61 лв.
171. Автомат „АК 47“, калибър 5,6 мм, с номер
66 ГИ 2179 – Обект № 230.
Пазарна стойност към настоящия момент
416,67 лв.
172. Автомат „АК 47“, калибър 5,6 мм, с номер
66 ГИ 3185 – Обект № 231.
Пазарна стойност към настоящия момент
416,67 лв.
173. Автомат „АК 47“, калибър 5,6 мм, с номер
65 ГБ 3392 – Обект № 232.
Пазарна стойност към настоящия момент
416,67 лв.
174. Автомат „АК 47“, калибър 5,6 мм, с номер
КО 15 1668 – Обект № 233.
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Пазарна стойност към настоящия момент
416,67 лв.
175. Автомат „АК 47“, калибър 5,6 мм, с номер
62 БШ 953 – Обект № 234.
Пазарна стойност към настоящия момент
416,67 лв.
176. Картечница „Максим Соколов 1945 г.“,
Обект № 235.
Пазарна стойност към настоящия момент
2400 лв.
177. Едноцевна ловна пушка, неустановена
марка и модел, кал. 16 и номер 1829 – Обект
№ 245 Крико – повторно придобита с разрешение
на КОС от 27.06.2008 г.
Пазарна стойност към настоящия момент 30 лв.
178. Самозарядна винтовка „Токарев СВТ – 40“,
с номер ГЖ 3010 – Обект № 246.
Пазарна стойност към настоящия момент
2019,25 лв.
179. Магазинна винтовка „Мосин Нагант“, със
сгъваем щик, с номер ГЕ 2978 – Обект № 247.
Пазарна стойност към настоящия момент
1108,93 лв.
180. Магазинна винтовка „Манлихер Щаер – М
95“, с номер 9991 Т – Обект № 248.
Пазарна стойност към настоящия момент
1091,50 лв.
181. Двуцевна ловна пушка „Будапеща“, кал. 16
и номер 50641 – Обект № 249.
Пазарна стойност към настоящия момент
130 лв.
182. П ис т оле т „STA R LET “, с номер C U
998124 – Обект № 1.
Пазарна стойност към настоящия момент
414,23 лв.
183. 3 бр. патрони, калибър 6,35 мм – Обект
№ 2.
Пазарна стойност към настоящия момент
0,66 лв./1 бр., общо 1,98 лв.
184. Револвер „SMITH & WESSON“, поставен в
дървена кутия, калибър 44, с номер 11700 – Обект
№ 1.1, руски модел.
Пазарна стойност към настоящия момент
15 030 лв.
185. Револвер „SMITH & WESSON“ Ludw.
Loewe & Cs. Waffen & Munitions Fabrik. Berlin, c
кожен кобур, c номер 6500 – Обект № 2.
Пазарна стойност към настоящия момент
4375,10 лв.
186. Револвер „SMITH & WESSON“ с кожен,
кобур, модел 2, с номер 17207 – Обект № 3.
Пазарна стойност към настоящия момент
6500 лв.
187. РАЙХС револвер „INFANTRY“, калибър
11 мм, с номер 9289 – Обект № 4.
Пазарна стойност към настоящия момент
1222,39 лв.
188. Пистолет „MAUSER“, с номер 320689 –
Обект № 5.
Пазарна стойност към настоящия момент
430,20 лв.
189. Револвер „SMITH & WESSON“ Людвиг
Леве и Ко. Берлин, поставен в дървена кутия,
калибър 44, с номер 46424 – Обект № 6.
Пазарна стойност към настоящия момент
5280,74 лв.
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190. Револвер „SMITH & WESSON“ с кожен
кобур, калибър 44, с номер 6847 – Обект № 7.
Модел 1 руски.
Пазарна стойност към настоящия момент
15 030 лв.
Обща стойност на претендираното за отнемане
оръжие е в размер 422 444,82 лв.
Съгласно определение от 9.04.2019 г. по гр.д.
№ 79/2019 г. по описа на Ямболския окръжен
съд съдът определя двумесечен срок считано от
датата на обнародване в „Държавен вестник“, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на иска, като предявят претенциите си пред
Окръжния съд – Ямбол.
Гражданско дело № 79/2019 г. по описа на
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019 г.
от 10,30 ч.
2961

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на Френско-Българска Търговска и Индустриална Камара (ФБТИК)
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
4.06.2019 г. в 17,30 ч. в The Residence Exclusive Club
на адрес: бул. Цар Освободител № 18 в София,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността за 2018 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2018 г.; 3. програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2019 г.; 4. разни. Всички
членове на ФБТИК са поканени да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
сдружението преди общото събрание на адрес:
София, бул. Цар Освободител № 8А, ет. 2. Регистрацията на членовете ще се извърши в 17,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред с присъстващите и представлявани членове.
3065
17. – Съветът на настоятелите на Настоятелството на Националното училище за танцово
изкуство – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на НУТИ (Настоятелство
на Националното училище за танцово изкуство)
на 6.06.2019 г. в 18 ч. в сградата на Националното
училище за танцово изкуство, София, п.к. 1113,
бул. Шипченски проход № 48, ет. 2, стая 25, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета
на настоятелите през 2018 – 2019 г.; 2. финансов
отчет; 3. приемане на нови и освобождаване на
стари членове по тяхно искане; 4. освобождаване на стария съвет на настоятелите и избор
на нов съвет на настоятелите; 5. промяна на
начина на свикване на общо събрание; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в събранието. Регистрацията на
членовете ще се извърши в деня на провеждане
на събранието от 17 ч. При липса на кворум на
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основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3051
4. – Управителният съвет на сдружение „Централен авиомоделен клуб“ (ЦАМК) – София, на
основание чл. 22, т. 1 от устава на клуба и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
15.06.2019 г. в 13 ч. в седалището на клуба – София,
Зона Б-5, бл. 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението; 3. решение за пререгистрация
на сдружението съгласно промените в ЗЮЛНЦ;
4. избор на нов УС и председател. При липса на
кворум събранието ще се отложи с един час на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
3057
13. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.06.2019 г.
в 18 ч. в сградата на „Банка ДСК“, София, ул. Г.
Бенковски № 5, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2018 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2019 г.;
3. избор на управителен съвет; 4. разни.
3076
74. – Централният управителен съвет на
Съюза на ветераните от войните на България – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 13 от устава на СВВБ свиква ХІ си конгрес на
17.06.2019 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител
№ 7, Централен военен клуб, концертна зала, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на ЦУС за
периода между Х и ХІ конгрес; 2. отчетен доклад
на ЦКРК за периода от Х до ХІ конгрес; 3. доклад
за изменение и допълнение на устава на СВВБ;
4. приемане на бюджета на съюза за 2019 г.; 5.
информация за постъпили молби, жалби и предложения до конгреса; 6. предложения за състава
на ЦУС, ЦКРК и избор на председателите им; 7.
обръщение до ветерани, потомци, съмишленици,
държавни и обществени институции.
2963
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс Български командоси“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и ч л. 16 о т ус та ва на сд ру жен ие т о сви к ва
общо събрание на 18.06.2019 г. в 11 ч. в София,
ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, стая 8 – заседателна зала на сдружението, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и избор на нови членове
на управителния съвет; 2. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17,
ал. 1 от устава общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете в офиса на сдружението по седалище
и адрес на управление.
3052
11. – Учредителният комитет на Организацията за управление на Софийски туристически
район на основание Заповед № Т-РД-17-20 от
13.03.2019 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 27
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от 2019 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризм а насрочва провеждането на учредителното събрание
на Организацията за управление на Софийски
туристически район (ОУСТР) на 10.07.2019 г.
в 11 ч. в залата на Регионалния исторически
музей – София, на адрес: София, пл. Бански
№ 1, при следния дневен ред: 1. регистриране
на участниците (учредители); 2. откриване на
у чредителното събрание от председателя на
учредителния комитет; 3. приемане на решение
за учредяване на Организацията за управление
на Софийски туристически район; 4. приемане
на устав на Организацията за управление на
Софийски туристически район; 5. избор на членове и председател на управителния съвет; 6.
избор на членове и председател на контролния
съвет; 7. приемане на решение за формите на
финансиране на Организацията за управление
на Софийски туристически район, в т.ч. определяне на членския внос; 8. други. Проектите на
учредителните документи и регистрационната
форма за участие ще бъдат предоставени на
разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма
в София, ул. Оборище № 44, ет. 3, стая № 9, в
работни дни от 9,30 до 17 ч. до провеждане на
учредителното събрание. Всяко лице, желаещо
и имащо право да участва в учредителното
събрание, следва да попълни регистрационна
форма за у частие. При липса на кворум за
посочената дата на основание чл. 27, ал. 2 от
Закона за туризма ново учредително събрание
ще се проведе на 31.07.2019 г. в 11 ч. в залата
на Регионалния исторически музей – София, на
адрес: София, пл. Бански № 1. Организацията
за управление на Софийски туристически район
ще бъде регистрирана по Закона за туризма и
се смята за възникнала от деня на вписването
є в Туристическия регистър.
2992
14. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав“ – Варна, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 7.06.2019 г. в 17 ч. във Варна, р-н
„Аспарухово“, Високотехнологичен Бизнес Инкубатор, стая 211, при следния дневен ред: 1. отчет
на сдружението за 2018 г.; 2. план за дейността
през следващия отчетен период; 3. предложения
за промени в устава на сдружението.
2989
3. – Управителният съвет на „Съюза на хотелиерите“, к.к. Златни пясъци – Варна, на основание
чл. 12 от устава на съюза и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете си
на 15.06.2019 г. в 14 ч. в конферентната зала на
хотел „Калиакра палас“, к.к. Златни пясъци, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
в периода 1.01. – 31.12.2018 г.; 2. доклад на КС за
дейността в периода 1.01. – 31.12.2018 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС и
КС за дейността им в периода 1.01. – 31.12.2018 г.;
4. приемане на годишния финансов отчет на съюза за 2018 г.; 5. приемане на бюджета на съюза
за 2020 г.; 6. приемане на промени в устава; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 13,
ал. 8 от устава на съюза и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден с един час
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по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове
или представители.
3058
34. – Управителят на СНЦ „Милосърдие за
теб“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 17.06.2019 г.
в 10 ч. във Варна, кв. Владислав Варненчик,
бл. 55, вх. 1 – партер, при следния дневен ред:
1. промяна в членския състав на сдружението,
освобождаване на Ивайло Тошков Георгиев и
приемане на нов член; 2. доклад за дейността
на сдружение „Милосърдие за теб“ за 2018 г.;
3. представяне на годишен финансов отчет за
2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
3072
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение на българските агенти
на морски кадри“ – Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ, чл. 22 от устава на сдружението и
решение на УС по протокол № 3 от 10.04.2019 г.
свиква общо събрание на 20.06.2019 г. в 10 ч. на
адрес: Варна, ул. Цар Симеон № 25, при дневен
ред: вземане на решение за прекратяване на
сдружението чрез ликвидация, откриване на
производство по ликвидация, назначаване на
ликвидатор, определяне на срока за ликвидация,
общи оперативни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе на същото място при същия дневен
ред в 11 ч. и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
3090
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен клуб „Белмекен“ – Велинград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.06.2019 г. в 17,30 ч. във
Велинград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38 (плувен
басейн „Антон Митров“), в залата на клуба при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2018 г.; 2. финансов отчет за
2018 г.; 3. промени в устава; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. при
същия дневен ред.
3066
8. – Управителният съвет на Национално сдружение „Българската домашна ракия“, гр. Куклен,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с решение на УС от 8.04.2019 г. свиква общо събрание
на сдружението на 16.06.2019 г. в 11 ч. в залата
на хотел „Интелкооп“ – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет; 2. приемане на отчета за дейността на УС
през 2018 г.; 3. други. Канят се да присъстват
на общото събрание членовете лично или чрез
упълномощен представител.
3093
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Дружество на несебърските художници“ – Несебър, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 6.06.2019 г. в 16 ч. на адрес – Несебър, област
Бургас, ул. Месамбрия № 20, Конферентен цен-
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тър – Несебър, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на сдружението
през 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2018 г.; 3. предложения
на членовете на Дружеството на несебърските
художници за културен календар 2019 – 2020 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на
разположение на членовете на общото събрание
в офиса на сдружението по седалището и адреса
на управление.
3059
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
с нес топанска цел „Пловдивско колоездачно
дружество „Цар Симеон“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
15.06.2019 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на спортния отчет на СНЦ „ПКД „Цар
Симеон“ за 2018 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2018 г.;
3. приемане на проектобюджет на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“ за 2019 г.; 4. вземане на решение за
участие в учредително събрание на Българската
федерация по колоездене; 5. приемане на спортен
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план на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2019 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да присъстват.
3111
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Роза“ – Силистра, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 16.06.2019 г. в
17,30 ч. на адреса на управление на сдружението
в Силистра, ул. Петър Вичев № 25 (в сградата на
ДГ „Роза“), при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на сдружението за 2018 г. и
ГФО; 2. актуализиране на устава на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението събранието
ще се проведе на същата дата от 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всички
писмени материали по провеждане на събранието са на разположение на членовете на
сдружението в канцеларията на директора на
ДГ „Роза“ всеки делничен ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички членове на сдружението или
техни пълномощници (с писмено пълномощно)
да присъстват на събранието.
2957

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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