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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането
на народните представители Георги Гьоков,
Весела Лечева, Виолета Желева, Милко
Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и
социалната политика Деница Сачева относно
политиката по подобряване адекватността
на пенсиите в България в краткосрочен и
дългосрочен план
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Възлага на министъра на труда и социалната политика да предприеме необходимите
действия за разработване на проект на Закон
за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване, който да регламентира фазата на изплащане от допълнителното
задължително пенсионно осигуряване.
2. В срок до 31 декември 2020 г. законопроектът по т. 1 да бъде внесен в Народното
събрание.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8464

РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34
от 2018 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
§ 1. В чл. 54, ал. 6, изречение първо след
думите „народен представител“ се добавя
„както и на представител на 10 и повече
народни представители, нечленуващи в парламентарна група“.
§ 2. В чл. 58, ал. 1 се създава изречение
четвърто: „Когато народните представители,
неч лен у ващ и в парламен тарна г ру па, са
повече от 10, същите разполагат с времето

за изказване на най-малката парламентарна
група, включително и при условията на ал. 2.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8550

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично
оповестяване на документите на кандидата
за председател на Икономическия и социален
съвет, предложен от Министерския съвет, и
изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за
Икономически и социален съвет и чл. 93,
ал. 7 от Правилника за организаци ята и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за
председател на Икономическия и социален
съвет, предложен от Министерския съвет,
изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и
процедурата за избор от Народното събрание.
I. Представяне на документи от кандидата
за председател на Икономическия и социален
съвет, предложен от Министерския съвет.
1. В 3-дневен срок от приемане на настоящото решение кандидатът за председател
на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет на Народното
събрание на 15 октомври 2020 г., представя
следните документи:
а) писмено съгласие по чл. 27, ал. 2 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от него копие от диплома за
завършено висше образование;
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г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението.
2. Обстоятелството по чл. 9, ал. 1, т. 11 от
Закона за Икономически и социален съвет
се установява служебно от администрацията
на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на предложението на Министерския съвет за кандидат
за председател на Икономическия и социален
съвет и представените документи.
1. Внесеното предложение заедно с представените по раздел I документи се публикуват на специализиран тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание
не по-късно от 3 дни преди изслушването
на кандидата.
2. Публикуването на предложението и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от 3 дни преди
изслушването на кандидата може да представят на Комисията по труда, социалната и
демографската политика становища за предложения кандидат, включващи и въпроси,
които да му бъдат поставени.
4. В срока по т. 3 средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в Комисията по труда, социалната и демографската
политика въпроси към кандидата, които да
му бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз
Александър I“ № 1, Комисия по труда, социалната и демографската политика, или по
електронен път на e-mail: ktsdp@parliament.bg.
Становищата и въпросите се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при
спазване на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на доку-
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ментите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по труда, социалната и демографската политика.
2. Резултатът от проверката се публикува
на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет.
1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по труда, социалната и
демографската политика проверява представените документи и дали той отговаря
на изискванията за заемане на длъжността.
Комисията може да изисква допълнителна
информация както от кандидата, така и от
съответен компетентен орган.
2. Изслушването на допуснатия кандидат
се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската
политика, което се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от представител на вносителя – до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация
и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатът представя концепция за
дейността на Икономическия и социален
съвет – до 10 минути.
5. Комисията по труда, социалната и демографската политика провежда разисквания
по предложената кандидатура. Народните
представители поставят поотделно своите
въпроси към кандидата – до две мин у ти
на народен представител. След изчерпване
на зададените въпроси от всички народни
представители кандидатът отговаря – до 10
минути.
6. Председателят на Комисията по труда,
социалната и демографската политика задава в резюме въпросите на лицата по чл. 93,
ал. 3 от Правилника за организаци ята и
дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
8. Ком иси я та изг о т вя по см ис ъ ла на
чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
доклад от изслушването на кандидата и го
внася в Народното събрание. Към доклада
се прилага и проект на решение за избор на
кандидата за председател на Икономическия
и социален съвет.
9. Отказът на кандидата от у частие в
изслушването прекратява процедурата, започната с настоящото решение.
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V. Избор на председател на Икономическия
и социален съвет от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства изслушаният кандидат.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
3. Представител на вносителя представя
кандидата за председател на Икономическия
и социален съвет – до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание.
5. Народното събрание избира председател
на Икономическия и социален съвет с явно
гласуване чрез компютризираната система
за гласуване.
6. Кандидатът е избран, ако е получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не бъде избран или се
откаже от участие в избора преди гласуване
на кандидатурата му, Народното събрание
приема решение за откриване на нова процедура за избор, след като отново бъде внесено предложение от Министерския съвет за
кандидат за председател на Икономическия
и социален съвет.
VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният председател подава декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 9,
ал. 1 от Закона за Икономически и социален
съвет по образец съгласно приложение № 3
към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят
на Икономическия и социален съвет подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
по образец съгласно приложение № 4 към
решението.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаната ........................................
............................................. , ЕГН …………………..,
л. к. № ……………............., изд. на .......................
от МВР ..............................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласна да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия.
Декларатор: ………………………
Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаната ........................................
............................................. , ЕГН …………………..,
л. к. № ……………............., изд. на .......................
от МВР ..............................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
не съм:
1. лице, което притежава чуждо гражданство;
2. лице, ненавършило пълнолетие;
3. лице, поставено под запрещение;
4. лице без висше образование;
5. лице, избрано в национален ръководен
орган на политическа партия;
6. лице, което е лишено от правото да
заема ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
7. лице, което е било член на управителен
или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните
две години, предхождащи датата на решението
за обявяване на несъстоятелността, ако са
останали неудовлетворени кредитори.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Декларатор: ……………………
Приложение № 3
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество във връзка
с чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и
социален съвет
Долуподписаната ........................................
............................................. , ЕГН …………………..,
л. к. № ……………............., изд. на .......................
от МВР ..............................................................,
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ДЕКЛАРИРАМ, че:
не са налице основанията по чл. 9, ал. 1 от
Закона за Икономически и социален съвет.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Декларатор: ……………………
Приложение № 4
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаната ........................................
............................................. , ЕГН …………………..,
л. к. № ……………............., изд. на .......................
от МВР …………………..................., в качеството
ми на председател на Икономическия и социален съвет
ДЕКЛАРИРАМ, че:
към дата ……/……/……. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства
в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, като е отпаднало/възникнало
следното обстоятелство:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Декларатор: ……………………
8551

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Катя Петрова Тодорова
от длъжността постоянен представител на
Република България към Съвета на Европа.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мария Ганчева Спасова за
постоянен представител на Република България към Съвета на Европа със седалище
в Страсбург, Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8311

УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Георги Великов Панайотов
от длъжността постоянен представител на
Република България към Организацията на
обединените нации в Ню Йорк.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8312

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Лъчезара Стоянова Стоева за
постоянен представител на Република България към Организацията на обединените
нации в Ню Йорк със седалище Ню Йорк,
Съединените американски щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 11, ал. 1
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Бойко Савков Василев на длъжността заместник-началник на
Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 3 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8501

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 4 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г.,
бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36
и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г., бр. 86 от
2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г. и бр. 83 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Насърчаването на инвестициите с
мерки по ЗНИ, които са държавни или минимални помощи, се извършва при спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014
на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване
на някои категории помощи за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни
2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084
на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение
на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение
на помощите за пристанищните и летищните
инфраструктури, праговете за уведомяване за
помощи за култура и опазване на културното
наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и
относно схемите за регионална оперативна
помощ за най-отдалечените региони и за
изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по
отношение на изчисляването на допустимите
разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), и на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функцио-
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нирането на Европейския съюз към помощта
de minimis (ОВ, L 352 от 24 декември 2013 г.),
както са изменени с Регламент (ЕС) 2020/972
на Комисията от 2 юли 2020 г. за изменение на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на
удължаването на срока на неговото действие
и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014
по отношение на удължаването на срока на
неговото действие и съответни промени (ОВ,
L 215 от 7 юли 2020 г.), наричани по-нататък
съответно „Регламент (ЕС) № 651/2014“ и
„Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и условията за
уведомяване за държавни помощи по член 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По реда на правилника чрез помощи,
предоставяни по схема за многосекторна регионална инвестиционна помощ и схема за
помощ за обучение, се насърчават инвестиции,
които са в съответствие с всички изисквания
на Регламент (ЕС) № 651/2014 в допустимите
икономически дейности по ал. 2.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) По реда на правилника се насърчават инвестиции в икономически дейности,
определени съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в
Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България
чрез К ласификацията на икономическите
дейности, наричана по-нататък „КИД 2008“,
със съответните кодове:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. всичк и икономическ и дейности за
приоритетните инвестиционни проекти, с
изключение на дейностите по ал. 5.“
3. В ал. 3 думите „приходите от които
трябва да са най-малко 80 на сто от бъдещите
общи приходи в резултат на осъществяването
на инвестицията“ се заменят с „приходите от
които трябва да са най-малко 80 на сто от
приходите от изпълнявания инвестиционен
проект за срока на поддържане на инвестицията“.
4. В ал. 5 в основния текст думите „по
секторите“ се заменят с „и в секторите“, а
т. 12 се изменя така:
„12. в изпълнение на споразумения за
индустриално сътрудничество или офсетни
споразумения;“.
5. В ал. 7 думите „ал. 5, т. 1 и 2 и ал. 6“
се заменят с „ал. 5, т. 1, 2, 10 и 12“.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Инвестициите по ал. 1 се насърчават,
когато отговарят на условията на чл. 12,
ал. 2, т. 1 – 9, чл. 13 и чл. 13а от ЗНИ, а за
прилагането на мерки, които са държавна
или минимална помощ – и на съответните
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приложими изисквания за предоставяне на
помощ, удостоверени с представените документи по чл. 4.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) Дейност и те по а л. 2, т. 2, бу к ва
„в“ – професионални дейности в централни
офиси (код 70.1), букви „е“ и „ж“ могат да се
насърчават с мерки по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 4
от ЗНИ.“
§ 3. В чл. 2а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. предприятие, срещу което съществува
неизпълнено разпореждане за възстановяване
на помощ вследствие на предходно решение
на Европейската комисия, с което помощ,
предоставена от български администратор
на помощ, се обявява за неправомерна и
несъвместима с вътрешния пазар;“.
§ 4. В чл. 4 се създава ал. 7:
„(7) Заявлението по ал. 1 се счита за писмено заявление за помощ по смисъла на чл. 6,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
§ 5. В чл. 16, ал. 2, т. 3 думите „раздел 1А,
т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „раздел 1А“.
§ 6. В чл. 17, ал. 6, т. 3, буква „в“ думите
„раздел 1А, т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „раздел 1А“.
§ 7. В чл. 19, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „удостоверено с декларация
относно обстоятелства, които не са променени, и с документи относно променените
обстоятелства“.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „по чл. 16, т. 4“ се
поставя запетая и се добавя „ако е приложимо“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 9. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. Придобиването на вещни права
върху имоти по пазарни цени по чл. 22а, ал. 1
от ЗНИ и отдаването под наем по чл. 22а,
ал. 11 от ЗНИ, включително за приоритетни
инвестиционни проекти, не са държавна помощ, когато са изпълнени условията по чл. 28,
чл. 29 и чл. 30, ал. 1 и 3.“
§ 10. В чл. 31, ал. 2 думите „в случаите по
чл. 28, ал. 5“ се заличават.
§ 11. В чл. 33а, ал. 6 думите „глава седма“
се заменят с „глава седма „а“.
§ 12. В чл. 34, т. 3 след думите „по чл. 16,
т. 4“ се поставя запетая и се добавя „ако е
приложимо“, а думите „изпълнителния директор на агенцията“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 13. В чл. 36, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„и инфраструктурата не е специализирана
инфраструктура по смисъла на чл. 2, т. 33 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 14. В чл. 40, ал. 3 думите „Средствата
по ал. 1 се отпускат“ се заменят с „Искането
за прилагане на мярката по ал. 1 се подава“.
§ 15. В чл. 42, ал. 1, т. 4 след думите „по
чл. 16, т. 4“ се поставя запетая и се добавя
„ако е приложимо“, а думите „изпълнителния
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директор на агенцията“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 16. В чл. 49, ал. 3 думите „Средствата се
отпускат“ се заменят с „Искането за прилагане
на мярката по ал. 1 се подава“.
§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерският съвет с решение одобрява проектите на договори и упълномощава
министъра на икономиката да сключи договор
с инвеститора и/или с лицата по чл. 17, ал. 1
от ЗНИ.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят
с „ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с
„ал. 1“ и т. 14 се изменя така:
„14. редът и условията за:
а) прекратяване на договора и връщане
на помощта изцяло при неизпълнение или
нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 или условията на схемата, по
която се предоставя помощта, неизпълнение
на задължението за осъществяване и/или
поддържане на инвестицията и разкритите по
проекта работни места в съответствие с изискванията, приложими при сертифицирането;
б) връщане на част от помощта, извън
случаите по буква „а“.“
4. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят
с „ал. 1“.
5. Алинеи 5 – 7 се отменят.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Образец на договор по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на Министерството на икономиката.“
§ 18. В чл. 58 основният текст се изменя
така:
„Регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014 не се предоставя на:“.
§ 19. В чл. 61а се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея т. 5
се изменя така:
„5. за разкритите по проекта работни места,
за които е помощта:
а) за всяко от работните места годишното трудово възнаграждение е по-високо от
средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява
инвестиционният проект, по актуални данни
на Националния статистически институт за
срока на поддържане на заетостта по чл. 12,
ал. 2, т. 7, буква „в“ от ЗНИ, или
б) за всичк и разк рити работни места
средноаритметичното от годишните трудови
възнаграждения е по-високо от средното в
страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният
проект, по актуални данни на Националния
статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква
„в“ от ЗНИ.“
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2. Създава се ал. 2:
„(2) При подаване на искането по чл. 61б,
т. 1 изпълнението на изискванията по ал. 1 се
декларира от инвеститора, а удостоверяването
им се извършва при отчитане изпълнението
по договора за предоставяне на помощта.“
§ 20. В чл. 61б в основния текст думите
„когато са изпълнени“ се заменят с „при изпълнение на“, а в т. 2 след думите „по чл. 16,
т. 4“ се поставя запетая и се добавя „ако е
приложимо“ и думите „изпълнителния директор на агенцията“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 21. В чл. 61г ал. 3 се изменя така:
„(3) Искане за прилагане на мярката по
чл. 61б, ал. 1, т. 1 се подава след назначаването
по трудови правоотношения на не по-малко
от 30 на сто от съответния брой заети, необходим за издаване на съответния сертификат
за клас инвестиция, и/или след изпълнение на
не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за издаване
на съответния сертификат за клас инвестиция
или за приоритетен инвестиционен проект по
чл. 63, в зависимост от основанието за сертифицирането – по чл. 3 или чл. 3а, и в срок до
третата година от започването на работата/
дейността по инвестиционния проект. Искането съдържа информация относно датата на
започване на работата по проекта, броя на
разкритите работни места по проекта и на
работните места, които ще бъдат разкрити, за
които да бъде предоставена финансова помощ,
с индикативен график за разкриването им и
индикативен размер на допустимите разходи
за възнаграждения за период от 24 месеца от
започването на работата по проекта, размера
на заявената помощ и периода на прилагане на
мярката, както и друга информация относно
изпълнението на проекта и на условията за
предоставяне на помощта. Образец на искането
се утвърждава от министъра на икономиката
или оправомощено от него лице и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на икономиката.“
§ 22. В чл. 61е, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. брой на новите работни места, които
ще бъдат разкрити по проекта;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. периода на прилагане на мярката, размера на помощта и индикативния график за
изплащането є;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. реда и условията за:
а) прекратяване на договора и връщане
на помощта изцяло при неизпълнение или
нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 или условията на схемата, по
която се предоставя помощта, неизпълнение
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на задължението за осъществяване и/или
поддържане на инвестицията и разкритите по
проекта работни места в съответствие с изискванията, приложими при сертифицирането;
б) връщане на част от помощта, извън
случаите по буква „а“.“
§ 23. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 8 буква „б“ се изменя така:
„б) до тавана на максималния интензитет
на помощта за инвестиции в преработващата
промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и
ал. 5 и 6, за първоначална инвестиция;“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 24. Създава се чл. 66а:
„Чл. 66а. Междуведомствена работна група за институционална подкрепа може да се
създаде с цел подпомагане на решението за
инвестиция на потенциален инвеститор с
намерение за осъществяване на проект от
значение за икономиката на страната. Съставът на работната група се определя с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на икономиката.“
§ 25. В чл. 67, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. размер и параметри на имота по чл. 66,
ал. 1, т. 3;“.
2. Създава се нова т. 17:
„17. максимални стойности на размера
на държавната помощ, когато се предоставя
държавна помощ;“.
3. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 26. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „справка по образец“
се добавя „(публикуван на интернет страницата
на БАИ и МИ)“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Броят на наетия персонал на пълно
работно време при условията и по реда на
Кодекса на труда, заел създадените нови
работни места, се удостоверява за отчетния
период с документ от Националната агенция
за приходите. Допълнително, при поискване
от страна на контролния орган, могат да бъдат
представени копия на трудовите договори,
копия на актове за прекратяване на трудовото
правоотношение и уведомления за тях съгласно
Кодекса на труда, декларация по образец за
внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване,
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за
възнаграждения на наетите лица – поименно
и с други относими документи.“
§ 27. Създава се чл. 71:
„Чл. 71. (1) Контролът по изпълнението на
сключените договори за прилагане на мерки-
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те по чл. 22а, 22б, 22в, 22д и 22е от ЗНИ се
или обучение се потвърждава от регистриран
9
урежда в съответния договор.
одитор.“
(2) Размерът на разходите за придобиване
§ 28. В § 1 от допълнителните разпоредби,
на дълготрайни материални и нематериални
в т. 25 думите „е всяка инвестиция по чл. 12
активи по проекта
потвърждава по
от реги(3) Присе договорите
чл. 22в иот22д
отсеЗНИ
изпълнението
на
ЗНИ“
заменят
с „е всяка първоначална
стриран одитор.
инвестиция
по
смисъла
на
чл.
2,
т. 49 от Реизискванията
по отношение
наотсъздаването
и поддържането на заетост
(3) При договорите
по чл. 22в и 22д
ЗНИ
гламент
(ЕС
№
651/2014“.
изпълнението на изискванията по отношение
и разходите за възнаграждения, осигуровки
и/или обучение
§ 29. Приложение
№ 1 към чл.се
4, ал. 1 се
на създаването и поддържането на заетост и
разходите
за възнаграждения,
осигуровки
и/
изменя така:
потвърждава
от регистриран
одитор.“
„Приложение
„Приложение 1 към чл. 4,
ал. 1

№ 1
към чл. 4, ал. 1

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Вх. № .............. /дата ..............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ1
по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
от .................................................................................................................
(име/фирма на заявителя)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде издаден:
- сертификат за инвестиция клас А
- сертификат за инвестиция клас Б
- сертификат за приоритетен инвестиционен
проект
съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите (ППЗНИ) за инвестиционния проект:
".................................................................................................................................."
(наименование на инвестиционния проект)
с планиран размер на инвестицията ........................................................................................................................,
с очакван брой на нови работни места по проекта ....................................................................................................................,
която ще се изпълнява в гр./с./община
.......................................................................................................................

1

Заявлението е и писмено заявление за помощ по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 и в съответствие с чл. 4, ал. 7 от ППЗНИ.

мб-ЦД
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Секция I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Раздел 1A. Данни на заявителя, ако заявителят е юридическо лице, едноличен търговец или
клон на чуждестранно лице
1. Наименование:
2. ЕИК:
3. Идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранно юридическо
лице - заявител:
3.1. Правна форма:
3.2. Регистрационен номер:
3.3. Седалище и адрес на управление:
3.4. Предмет на дейност:
3.5. Имената на лицата, представляващи заявителя съгласно правната регистрация:
4. Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса за управление):
Раздел 1Б. Данни за заявителя, ако е физическо лице
1. Имена:
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство:
3. Постоянен адрес:
Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнено 1А)
%

Държава

Данни на лицата, притежаващи повече от
10
на
сто
в
регистрирания
капитал
на
дружеството-заявител
(наименование,
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/регистърен номер на чуждестранно
юридическо лице)
Раздел 3. Лице за контакт
1. Имена:
2. Длъжност:
3. Телефон:
4. Факс:
5. Електронна поща:

мб-ЦД
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Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в евро/лева (в случай
че заявителят е регистриран преди по-малко от 3 години, той предоставя данни от датата на
регистрацията си)
20…

20…

20…

1. Общо активи в евро или в лева
2. Общо продажби в евро или в лева
3. Финансов резултат в евро или в лева
4. Брой заети
Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение - в случай на
членство в такова
1. Наименование на групата:
2. Държава, където се намира централният офис:
20...

20…

20…

3. Общо активи в евро/лева
4. Общо продажби в евро/лева
5. Финансов резултат в евро/лева
6. Брой заети
Раздел 6. Категория на предприятието
1. МСП
Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно
Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко
приложение по Закона за малките и средните предприятия.
Моля попълнете данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата
по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (определено като „малко и средно
предприятие” на базата на данните за предходната финансова година на подаване на
заявлението; в случаите на новообразувани предприятия данните се определят според
стойността на показателите за текущата финансова година).
Указание за попълване: Декларацията е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 54 от 21 юни
2013 г. Образец на декларацията и указания за попълване са публикувани на интернет
страницата на Министерството на икономиката. При изменение на утвърдените образец и
указания се прилагат последно утвърдените.
2. Голямо предприятие

мб-ЦД
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Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие
съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото
пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия.
Раздел 7. Други данни:
1. Информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект,
ако има такива:
2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество,
иновативност на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.:
Изисквания към заявителя във връзка с информацията в Секция І и документи за
установяване на спазването им:
За заявител юридическо лице, клон
и едноличен търговец:

За заявител физическо лице:

1. Свидетелство за съдимост
или клетвена 1. Копие от документ за самоличност.
декларация - оригинал или нотариално заверено
2. Свидетелство за съдимост.
копие, за чуждестранни граждани:
- еднолични собственици на капитала;
- управители;
- членове на управителните органи на
инвеститора, а в случай че членове са
юридически лица - за техните представители в
управителния орган.
Свидетелствата за съдимост за български
граждани, както и за чуждестранни граждани,
постоянно пребиваващи в Република България,
попадащи в посочените категории, се събират
по служебен път.
2. Документи, удостоверяващи липсата на
парични задължения към държавата или към
община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ и
липсата/наличието на неизплатени трудови
възнаграждения към работници и служители,
установени с влязло в сила наказателно
постановление по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗНИ.
(Изискват
се
по
служебен
път
от
Националната
агенция
за
приходите,
общините и Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда” по искане на Българската
агенция за инвестиции (БАИ/агенцията).

мб-ЦД

В случаите, когато заявителят е
български гражданин, както и за
чуждестранен гражданин, постоянно
пребиваващ в Република България
свидетелство за съдимост се събира
по служебен път.
3. Документи, удостоверяващи липсата
на парични задължения към държавата
или към община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от
ЗНИ. (Изискват се по служебен път от
Националната агенция за приходите и
общината по постоянното
местопребиваване на лицето,
постоянно пребиваващо в Република
България.)
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Секция II. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА
Когато правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и за ползване на
мерките за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 от ЗНИ, е
различен от заявителя, моля впишете данните по Секция I за този правен субект/тези правни
субекти.
1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически
лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по
смисъла на чл. 17 от ЗНИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със
заявлението и инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението.
2. Лица по чл. 17 от ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен
проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.
3. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект
за изграждане на индустриална зона и за развитие в индустриален парк, се представя
удостоверяващ/удостоверяващи документ/документи за ангажимент на лице/лица,
което/които да осъществи/осъществят на територията на зоната допустими инвестиции при
спазване на критериите за размер и заетост, определени в правилника: договор за
придобиване на вещно право върху терен от територията на индустриалната зона,
предварителен договор за придобиване на вещно право върху терен на индустриалната
зона, договор за наем, меморандум, споразумение или съвместно изявление за намерение,
упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество по чл. 357 от Закона за
задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим учредителен
документ.
4. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект
за изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/удостоверяващи
документ/документи за ангажимент по т. 3 за осъществяване на дейност на територията на
технологичния парк поне от едно от следните лица: български висши училища, получили
последна валидна оценка при институционална акредитация, не по-ниска от 6,00 по
десетобалната система съгласно глава десета от Закона за висшето образование, или
чуждестранни висши училища, Българската академия на науките и нейни институти и звена,
Селскостопанската академия и институти към нея, чуждестранни или български
експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за
администрацията, чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1
от Допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания.
5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от
заинтересуваните органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на
инвестицията и/или от еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала.
Секция III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 от ЗНИ
Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални и/или
нематериални активи за:
1. Създаване на ново предприятие
2. Разширяване на съществуващо предприятие/дейност
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3. Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо
предприятие/дейност с добавяне на нови продукти
4. Съществена промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие/дейност
Може да отбележите повече от едно, като имате предвид указанията на § 2в от
Допълнителните разпоредби на ППЗНИ:
Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново
предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация
(разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или
съществена
промяна
в
цялостния
производствен
процес
на
съществуващо
предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗНИ се насърчават по реда на ЗНИ и ППЗНИ,
като се взема предвид понятието „establishment” по смисъла на чл. 2, т. 49, буква „а” от
Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието „стопански обект” в официалния превод
на български език на чл. 2, т. 49, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то
се отнася до инвестицията (инвестиционния проект) - обект на подпомагане. (Понятията
„enterprise” и „undertaking” по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014
със съответния им превод на български език като „предприятие” и понятието „undertaking” по
смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му
превод на български език като „предприятие” се отнасят за субекта, получаващ помощта, и
се разграничават от понятието „предприятие” по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗНИ, представляващо
обекта на подпомагане.)
Инвестиционен проект
Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност,
график на дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни
материални и нематериални активи и друга информация: .....................................................
.....................................................................................................................................................
Раздел 2. Планиран размер на инвестицията за 3-годишен период (в хил. лв.)
20...

20...

20...

20...

1. Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи
1.1. Земя
1.2. Сгради
1.3. Машини и оборудване
2. Разходи за придобиване на
дълготрайни нематериални активи
2.1. Лицензи
2.2. Патенти
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2.3. Ноу-хау
2.4. Непатентовани технически знания
ОБЩО
Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3годишен период (в хил. лв.)

Собствени
средства

Банкови заеми

Частни
заеми

Държавна
помощ
(национална и
от ЕС)*

Финансов
лизинг

Други
източници (моля
посочете
вид и
размер)

Общо

* Ако кандидатствате за мярка по ЗНИ, имаща характер на държавна или минимална
помощ, моля:
- опишете държавната помощ/минималната помощ за същия инвестиционен проект, за
която сте кандидатствали (администратор на помощта, очакван размер, допустими
разходи, приложим акт на национално и европейско ниво, по който помощта е
допустима): ...................................................................................................................................
В случай на вече отпусната помощ за същия инвестиционен проект (включително ако той е
единен инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на
ППЗНИ) и за същите допустими разходи, информацията за това се попълва в декларацията
за държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗНИ, която се прилага към заявлението.
В съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗНИ най-малко 40 на сто от допустимите разходи зa
материални и нематериални активи следва да се финансират чрез собствени ресурси или
чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.
По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете:
За юридически лица, клонове и еднолични
търговци

За физически лица

финансовото Документи, удостоверяващи
възможностите и източниците за
финансиране на инвестиционния проект:
а) годишен финансов отчет за последната
приключила календарна година
а) собствени средства;
1. Документи, удостоверяващи
състояние на лицето:

Моля отбележете тук, ако тези документи са б) договори за заем;
налични в търговския регистър към Агенцията в) банкови и други гаранции;
по вписванията. Те ще бъдат събрани по
г) договори за финансов лизинг;
служебен път.
д) декларация за поемане на ангажимент
за финансиране на проекта;
е) други документи за финансиране или
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б) междинен финансов отчет, когато лицето е обезпечения.
осъществявало дейност по-малко от една година. Моля
приложете
съответни
доказателствени
документи.
2. Документи, удостоверяващи възможностите и
източниците за финансиране на проекта:
а) собствени средства;
б) договори за заем;
в) банкови и други гаранции;
г) договор за финансов лизинг;
д) декларация за поемане на ангажимент за
финансиране на проекта;
е) други документи
обезпечения.

за

финансиране

или

Моля приложете съответни доказателствени
документи по т. 2.
Раздел 4. Финансово-икономически план на инвестицията за 5-годишен период (в хил. лв.)
20...

20...

20...

20...

20...

1. Разчет за
очакваните приходи:
1.1. Общо
1.2. По основни
продукти/услуги
1.3. От други
продукти/услуги
2. Разчет за
очакваните разходи:
2.1. Общо за
дейността
2.2. По видове:
- персонал
- финансови
- други разходи във
връзка с продуктите/
услугите по т. 1
3. Разчет на
очакваните нетни
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парични потоци по т. 1
и2
Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект:

Раздел 5. Програма на дейността в рамките на 3-годишен период
1. Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове,
административни сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за
закупуване или наемане на съществуващи сгради: ….
2. Машини, оборудване и съоръжения, свързани с инвестицията

Вид и
брой

Описание

Държава
на производство

Година на производство

3. Описание на производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на
услугата в предприятието, което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на
проекта:
За проекти в секторите преработка на селскостопански продукти:
а) описание на селскостопанските продукти, които ще се използват като суровини в
предприятието - получател на помощ: ...
б) описание на операциите, които ще се извършват върху селскостопанските продукти в
предприятието - получател на помощ: ...
в) описание на селскостопанските продукти, които ще бъдат получавани в резултат на
извършваните операции в предприятието - получател на помощ: ...
г) ако инвеститорът осъществява дейности по първично производство на селскостопански
продукти и/или подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в
земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели,
описание на начина на разделяне на дейностите или разграничаване на разходите, за да се
гарантира, че помощта не се ползва за първичното производство и/или подготовката за
първа продажба на селскостопанския продукт:…

мб-ЦД
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4. Икономическа дейност и произвеждани продукти:

Наименование и код
на продукта/услугата,
които ще се
произвеждат/предоставят от предприятие,
създадено/модернизирано с придобиването на активите по
раздел 5, т. 1 и 2

Планирани приходи от
продажбата на
продукта/услугата след
изпълнението на
проекта

Процент от
общите
планирани
приходи от
продукти/ услуги
по раздел 4, т. 1,
които ще се
произвеждат/
предоставят от
предприятие,
създадено/
модернизирано с
придобиването
на активите по
раздел 5, т. 1 и 2

Код и наименование
на икономическата
дейност, на която
съответства
продуктът/услугата

1.
2.
3.
4.
5.

Указания за попълване:
Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно
действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската
общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/NACE или с номенклатура CPA за проекти в
сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез
Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете да намерите
на страницата на БАИ.
Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата
класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и
нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на
икономическите дейности, които можете да намерите на страницата на БАИ.
За сертификат клас А или Б най-малко 80 на сто от бъдещите приходи по проекта
следва да са от продукти/услуги, които съответстват на следните икономически
дейности:
1. преработваща промишленост (код C 10 - 33.2) с изключение на икономическите
дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви „а” - „г” и чл. 13, букви „а” - „в” от Регламент
(ЕС) № 651/2014, описано в чл. 2, ал. 5, и при условията на ал. 6 и 7 от правилника;
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2. сектор на услугите:
а) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на
информационните технологии (код J 62); информационни услуги (код J 63);
б) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);
в) архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71);
научноизследователска и развойна дейност (код М 72);
г) образование (код P 85);
д) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);
е) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);
ж) административни и спомагателни офис дейности (код N 82.1)
За приоритетни инвестиционни проекти най-малко 80 на сто от бъдещите приходи от
проекта следва да са от продукти/услуги в съответната икономическа дейност по
проекта - за приоритетните инвестиционни проекти са допустими всички икономически
дейности с изключение на тези по глава I, чл. 1, параграф 3, букви „а” - „г” и чл. 13, букви
„а” - „в” от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в чл. 2, ал. 5 и при условията на ал. 6 и 7
от ППЗНИ.
5. Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана
начална и крайна дата (месец): ...
6. Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на
производствения процес/предоставянето на услугата: ...
7. Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата: ...
8. Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет: ...
9. Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение,
считано от датата на осъществяването ѝ (3 години за малки и средни предприятия, 5 години
за големи предприятия): ...
10. Продукти/услуги, които ще се произвеждат/предоставят след завършване на проекта
Продукт/услуга
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Раздел 6. Заетост
20...

20...

20...

20...

Общо

1. Нови работни места,
създадени с проекта
2. Прехвърляне на работни
места от съществуващо
производство (услуги)
3. Средна работна заплата за
работно място преди данък,
включително задължителни
осигуровки
4. Образователен профил на новите работници/служители
- с висше образование
- със средно образование
- с основно образование
Когато издаването на сертификат е заявено на основание на брой нови работни места (чл.
3а от ППЗНИ) и е заявена мярката за частично възстановяване на разходи за осигурителни
вноски, за заявено за разкриване и поддържане работно място при условията и по реда на
Кодекса на труда се представят:
а) информация за длъжността, идентична на посочените в Националната класификация на
професиите и длъжностите в Република България (НКПД);
б) проект на длъжностна характеристика, в който се съдържа информация за изпълняваните
дейности за длъжността;
в) прогнозен размер на основното месечно трудово възнаграждение на наетото лице;
г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно осигуряване.

5. Посочете средносписъчния брой на наетите лица за 12-месечния период преди подаване
на заявлението/започване на работата по проекта (както е предвидено в чл. 12, ал. 2, т. 7,
буква „б” от ЗНИ).
……………………………………….
Раздел 7. Обучение на персонала
1. Очакван размер на разходите за обучение на персонала по раздел 6, т. 1 и 2
(в евро/лева).
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2. Място на обучението: ...
3. Очакван брой на обучени новоназначени по професии/длъжности служители/работници.
4. Прогнозни дати на започване и приключване на обучението: ...
5. Описание на предвиденото обучение: ...
Раздел 8. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата;
технически параметри
1. Адрес на управление: ...
2. Адрес (област, община, населено място, улица) и кадастрални данни за разположението
на предприятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположение на
оборудването (идентификатор и граници за поземлените имоти, съответно идентификатор и
очертание на сградата), включително информация за предназначението и начина на трайно
ползване на имота и предвижданията на влезлите в сила устройствени планове за
територията.
3. Обща площ на планираното строителство (в кв. м):
3.1. за производство/услуги;
3.2. за складиране;
3.3. за транспортни нужди;
3.4. за административни сгради;
3.5. други.
4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици):
4.1. вода;
4.2. канал;
4.3. електричество;
4.4. газ;
4.5. телекомуникации;
4.6. друга.
5. Информация за собствеността на застроения или незастроения терен/терени, на
който/които ще бъде осъществена инвестицията:
5.1. Ако теренът/терените е/са собствен/собствени, моля представете документ/документи,
удостоверяващ/удостоверяващи правата Ви.
5.2. В случай че предвиждате придобиване на права или наемане, моля да предоставите
документ/документи, въз основа на който/които инвеститорът е придобил или има
възможност да придобие право да ползва имота, и данни за местоположението, размер на
терените, вида собственост, има ли предварителни договори и др.
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Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда
Становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на
инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за
управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения,
както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените
зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие – получено по служебен път в БАИ от компетентния орган
по околна среда/представено от инвеститора/посочен публичен регистър, в който
информацията е налична.
Секция ІV. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ
Раздел 1. Намерение за ползване на насърчителните мерки
1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 от ЗНИ.
2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за
осъществяване на инвестиционния проект по чл. 22 от ЗНИ (за клас А или
приоритетен инвестиционен проект).
3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху
имоти по реда на чл. 22а от ЗНИ.
Ако се заявява мярката по чл. 22а от ЗНИ, моля опишете и приложете:
3.1. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем:
3.1.1. документи, съдържащи данните от Секция ІІІ, раздел 8;
3.1.2. документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния
орган за имотите - частна държавна собственост, и/или решение на
общинския съвет или документ от кмета на общината за предварително
съгласие за имотите - частна общинска собственост, и
3.1.3. становището на компетентния орган относно възможностите за
прилагане на мерките във връзка с нормативните изисквания на
специализираното законодателство относно собствеността и ползването на
съответния имот.
3.2. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем на
цени, по-ниски от пазарните (приложимо само за приоритетни инвестиционни
проекти):
Съгласието по т. 3.1.2 трябва да включва индикативна стойност на разликата
между пазарната цена и очакваната цена по сделката (не по-ниска от
данъчната оценка).
3.3. За освобождаване от държавна такса за промяна на предназначението на
земята (само за приоритетни инвестиционни проекти):
Индикативна стойност на таксите, които няма да бъдат заплатени: ...
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4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата
инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече
инвестиционни проекти по реда на чл. 22б от ЗНИ (мярката е приложима за
инвестиция клас А/приоритетен инвестиционен проект/ два или повече
сертифицирани инвестиционни проекта, осъществявани на територията на
индустриална зона).
Когато се заявява тази мярка, моля посочете:
4.1. Описание на елементите на инфраструктурата, които да се изградят от
най-близкия изграден елемент на инфраструктурата до границите на имота.
Посочете параметри и приложете ситуация.
4.2. Собственика на инфраструктурата след нейното изграждане (следва да е
държавна или общинска публична собственост).
4.3. Ползвателите
експлоатация.

на

инфраструктурата

след

нейното

въвеждане

в

4.4. Приблизителна стойност на необходимите средства и етап на проектната
готовност за изграждането на инфраструктурата, съгласувани със
собственика на инфраструктурата.
5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална
квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в
страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на
чл. 22в.
Броят на заетите, които ще вземат участие в обучението, следва да е поголям от 30 лица.
Моля посочете размера на исканата помощ:...
6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от
инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни
осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за
допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното
здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на
чл. 22д.
При заявяване на тази мярка моля опишете:
6.1. Предвиден брой на персонала, който ще бъде нает по трудово
правоотношение на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса
на труда (общо и по длъжности).
6.2. Прогнозни разходи на инвеститора за трудови възнаграждения:
6.2.1. планиран размер на средната годишна работна заплата на наето лице в
съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията, и
по основни групи професии;
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6.2.2. прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното
задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно
осигуряване за новоназначени работници и служители за период две години;
6.2.3. прогнозен размер на исканата финансова помощ.
7. Създаване на междуведомствена работна група (МРГ) за институционална
подкрепа на приоритетен инвестиционен проект.
При заявяване на тази мярка моля посочете основните очаквани процедури
(ако не са посочени в секция ІІІ, раздел 5, т. 5), за които се очаква съдействие.
8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни
инвестиционни проекти по реда на чл. 66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ:
8.1. До 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в
образование и научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008).
8.2. До тавана на максималния интензитет на помощта за инвестиции в
преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6 от ППЗНИ
за създаване на ново предприятие.
Моля представете вътрешен анализ/бизнес план на изпълнението на
подпомагания проект при получаване на помощта, както и без такава, със
съответните количествено измерими показатели, с който се обосновава,
че проектът не би бил осъществен на територията на Република
България или в съответния регион или не би бил достатъчно рентабилен
за бенефициера в съответния регион (за регионални инвестиционни
помощи), че проектът не се осъществява с цел да се спазят
задължителните национални стандарти за обучение (за проекти за
обучение), че в резултат на помощта съществено ще се увеличи
обхватът на проекта, или общата сума, изразходвана за проекта, или
скоростта на изпълнение на проекта, че проектът не е изкуствено
разделен от друг подобен проект/дейност, която изпълнявате до този
момент.
При заявени мерки, имащи характер на регионална инвестиционна помощ,
за целите на проверката относно изпълнявани други подпомагани проекти,
попадащи под определението за единен инвестиционен проект, моля
представете данни дали представляваното от Вас дружество принадлежи
в „група", съответно идентификационните данни на дружествата от
групата. Група предприятия съгласно чл. 2 от Директива 2013/34/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета означава предприятие майка и всички
негови дъщерни предприятия, като „предприятие майка” означава
предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия, и
съответно „дъщерно предприятие” означава предприятие, което се
контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на
крайно предприятие майка.
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"Единен инвестиционен проект” съгласно § 1, т. 25 от ДР на ППЗНИ е
всяка първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, т. 49 от Регламент
(ЕС) №651/2014, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в
срок три години считано от датата на започване на работите по друга
подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата
класификация на териториалните единици за статистически цели
(същата административно-териториална единица „област").
Ред за оценка на документите
Българската агенция за инвестиции извършва оценка на заявлението и на
приложените документи за съответствие с изискванията на ЗНИ и на
правилника за прилагането му.
Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за
инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и
източници на финансиране, удостоверени с документите по Секция III,
раздел 3.
В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти, ще бъдете
уведомени.
Уведомяването се извършва писмено или по електронен път.
Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес за
кореспонденция и/или електронен адрес, уведомяването се счита за
извършено с поставянето му на специално определено място в сградата
на агенцията.
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Секция V. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
1. За мен/представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата, посочени в
чл. 13 и 13а от ЗНИ:
Подписаният/подписаните
......................................................................................................................................................,
(имена)
притежаващ/а лична карта № ............................, издадена от МВР, гр. (с.)
……………………....................................................,
в качеството ми (ни) на
..........................................................................................................................................
(управител/и, изпълнителен директор/и, друг вид представителство)
на ............................................................................................................................................,
(наименование на заявителя по секция I)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................

Декларирам/е, че:
1. Представляваният от мен/нас заявител не е обект на неизпълнено разпореждане за
възстановяване на помощ вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с
което помощ, предоставена от български администратор на помощ, се обявява за
незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие в
затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
2. Задължавам/е се незабавно да уведомя/уведомим министъра на икономиката чрез
изпълнителния директор на агенцията за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13
или 13а от ЗНИ, както и за промяна в обстоятелствата по чл. 12 от ЗНИ.
3. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения
инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ и във
връзка с глава I, чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът ще бъде изпълнен в срок до
три години от датата на започването на работата по него.
4. Задължавам/е се да представям/е ежегодно информация на агенцията във връзка с
чл. 19а от ППЗНИ.
5. Разходите за заявените финансови насърчителни мерки няма да бъдат обект на друго
(двойно) финансиране по същия или друг проект, програма или каквато и да е финансова
схема, финансирана със средства от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз
или друго публично финансиране.
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6. Заявените насърчителни мерки (по чл. …./чл. …./чл. …. от ЗНИ) представляват държавна
или минимална помощ и за прилагането им са изпълнени изискванията за натрупване и
интензитет на помощта, за което е приложена декларация за държавни помощи по чл. 34, т. 3
от ППЗНИ/ чл. 42, ал. 1, т. 4 от ППЗНИ/ чл. 61б, т. 2 от ППЗНИ.

Неприложимо (насърчителната мярка не е помощ):

7. Инвестиционният проект ще доведе до нетно увеличение на броя на служителите в
съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през
предходните 12 месеца преди започването на работата по проекта и заетостта ще се
поддържа в срок 3 години (в случаите на МСП)/ 5 години (в случаите на голямо предприятие)
съгласно чл. 12, ал. 2, т. 6 и 7 от ЗНИ.
8. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици:
8.1. представляваният от мен/нас заявител не е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим и не е контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.

,
или
8.2. представляваният от мен/нас заявител попада в изключението на чл. 4, т. ______ и са
извършени вписванията по чл. 6, ал. 1 - 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици по партидата на
дружеството/дружествата .........................................., с ЕИК .................................
9. Представляваният от мен/нас заявител потвърждава, че не е извършвал преместване по
смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на инвестициите към предприятието, в което предстои да се осъществи
първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, предхождащи
заявлението за помощ, и се ангажира да не прави това за период до две години след
приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ.

Изискването
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инвестиционна помощ и/или помощ за обучение).

10. Между представляваното от мен/нас предприятие, кандидатстващо за помощ, и
изпълнителите на проекта към датата на подаване на заявлението няма неотменимо
споразумение относно осъществяването на проекта.

Опис на приложените документи:

Гр./с.

Подпис:

Дата:

Имена и длъжност:

”“

COVID-19 са допустими за получаване на
Преходни и заключителни разпоредби
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014,
§ 30. (1) Предприятие на равнище грукогато негрупа
са били
затруднено на
положение
па – получател
на регионална
помощ, в ко§ 30.
(1) Предприятие
на равнище
- вполучател
к
ъм
31
декем
ври
2
019
г.,
но
с
а с т а на л и
ето между 1 януари 2020 г. и 30 юни 2021 г.
регионална
помощ,
в коетосамежду
2020 г.в изатруднено
30 юни 2021
г.
предприятия
положение
през
поради
пандемията
от COVID-19
прекра- 1 януари
тени
трудови
правоотношения
на
работници
периода
от
1
януари
2020
г.
до
30
юни
2021
г.
поради
пандемията
от
COVID-19
са
прекратени
трудови
и служители на основание чл. 328, ал. 1,
§ 32. (1) За прилагане на § 30 и/или 31
работници
и служители
на основание
чл. 328,обосновка
ал. 1, и дот. правоотношения
1 – 4 от Кодекса нана
труда,
не се счита
за
предприятията
представят
нару
шило
за
дъл
жени
ята
за
преместване,
за съответните
обстоятелства,
т. 1-4 от Кодекса на труда, не се счита казателства
за нарушило
задълженията
за
поети преди 31 декември 2019 г.
например загуба на контрагенти, с които
преместване,
поети
декември
2019 г.
(2) За предприятие
от преди
групата,31
което
е на
е свързана съществена част от доставките
територията на друга договаряща страна по
за или
приходите
на предприятието,
спад
(2)
За
предприятие
от
групата,
което
е на
територията
на друга
Споразумението за ЕИП, изключението по
във финансовите показатели в сравнение
ал.
1 се прилагастрана
в съответствие
с правните
договаряща
по Споразумението
за
ЕИП, изключението
по ал. прилагане
1
с предходен
аналогичен период,
основани я за временно или окончателно
мерки, разпоредени
или следващи
се прилага в съответствие с правните наоснования
за временно
или от аксъкращаване на персонал по смисъла на сътове на компетентни органи, и др., което в
ображение
9, изречение
трето от преамбюла
окончателно
съкращаване
на персонал по смисъла на съображение 9,
случаите по § 30 е довело до временно или
на Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията
изречение
трето
от
преамбюла
на
Регламент
(ЕС) 2020/972
на
окончателно съкращаване
на персонал.
от 2 юли 2020 година за изменение на Ре(2)
Доказателства
по
ал.
1
са
справка-декгламент
(ЕС) №от1407/2013
отношение
на за изменение на Регламент (ЕС)
Комисията
2 юли по2020
година
ларация за данък върху добавената стойудължаването на срока на неговото действие
№
1407/2013
по
отношение
на
удължаването
на срока
на неговото агенция
ност, подавана
към Националната
и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014
за приходите,
ако епоприложимо,
подействие
отношениеи на
на срока
на
заудължаването
изменение на
Регламент
(ЕС)
№ 651/2014
отношениеза избрания месец/месеци от 2020 г. и/или 2021 г. и
неговото действие и съответни промени.
на
удължаването
срока на
неговото действие
и съответни
промени.
съответстващия
му за месец/и
от 2019 г. или
§ 31.
Предприятия вна
затруднено
положение
в резултат на последиците от пандемията от
оборотна ведомост, актове на компетентни
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на труда и др.
§ 33. (1) Схемата за помощ за обучение,
освободена от задължението за уведомяване
по Регламент (ЕС) № 651/2014, се прилага
в удължения срок на прилагане на същия
регламент – до 31 декември 2023 г.
(2) Схемата за регионалната инвестиционна помощ, освободена от задължението за
уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014,
се прилага до 31 декември 2021 г. съобразно одобреното от Европейската комиси я
удъл жаване на Картата на региона лните
помощи на Република България за периода
2014 – 2020 г.
§ 34. (1) Изменените схема за регионална
инвестиционна помощ и схема за помощ
за обучение влизат в сила едновременно с
влизането в сила на постановлението.
(2) Информацията за измененията по ал. 1,
изготвена от министъра на икономиката,
във формата съгласно Приложение II към
Регламент (ЕС) № 651/2014 се предоставя на
Европейската комисия по реда на чл. 29 от
Закона за държавните помощи.
(3) Удължаването на схемата за регионална
инвестиционна помощ за срока на прилагане на актуалната карта на регионалните
помощи в България, одобрена от Европейската комисия, се съобщава от министъра
на икономиката по реда на ал. 2.
§ 35. При поискване от Министерството
на икономиката Националният осигурителен
институт предоставя данни за изплатените
за всек и рабо т н и к и сл у ж и т ел средс т ва
на работодател по реда на Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г., или обявената с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 14 май
2020 г. извънредна епидемична обстановка
на територията на Република България (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и
50 от 2020 г.) и на Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници
и служители след периода на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и извънредната
епидемична обстановка, обявена с Решение
№ 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от
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2020 г.), както и в други случаи на предоставяне на помощ съгласно изискванията на
раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката
в условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19, с който работодател е сключен
договор по чл. 22д от Закона за насърчаване
на инвестициите.
§ 36. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8466

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
АНЕКС
към Рамковото споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за
проекти в областта на превода в Югоизточна
Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България
към проекта за периода 1 януари 2019 г. –
31 декември 2020 г., подписан от българската
страна на 14 декември 2018 г. в София
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 20 септември 2019 г. – ДВ,
бр. 76 от 2019 г. В сила за Република България
от 1 януари 2019 г.)
Партньорите в разработването на 6-ия вариант на Рамковото споразумение за Проекта
„Традуки“ относно подкрепа и посредничество
за проекти в областта на превода в Югоизточна
Европа от 12, 18 и 25 март 2008 г., 10 април
2008 г., 1 октомври 2009 г., 24 февруари 2011 г.,
7 ноември 2012 г., 4 ноември 2014 г., 28 април
2015 г., 21 април 2016 г., 28 октомври 2016 г.
и 31 октомври 2018 г. (наричано по-нататък
в текста „Рамково споразумение“)
се споразумяха в съответствие с § 2 от
Рамковото споразумение, че
Министерството на културата на Република България, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, София, България,
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представлявано от своя министър Боил
Банов,
1. Се приема като допълнителен партньор
на Рамковото споразумение чрез подписването
на настоящия Анекс, чрез който Министерството на културата на Република България:
a) признава договорните клаузи на приложеното Рамково споразумение,
б) в съответствие с § 8 на Рамковото споразумение, считано от 2019 г., участва с годишен
финансов принос в размер на 10 000 евро.
2. Отбелязва, че предвид участието на
Република Македония в Рамковото споразумение при позоваване на официалния език
на страната следва да се спазва приетото с
Договора за приятелство, добросъседство и
сътрудничество между Република България и
Република Македония, подписан на 1 август
2017 г., в сила от 14 февруари 2018 г., наименование: македонски език съгласно Конституцията на Република Македония.
8306

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № І-157
от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на моторни
превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.;
изм., бр. 66 от 2003 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 46
и 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г., бр. 37 от
2015 г., бр. 52 от 2017 г., бр. 72 от 2018 г. и
бр. 67 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 5 се създава изречение
второ: „Ограничението до превозни средства с
автоматично предаване (код 78) не се записва
в колона 12 на гърба на свидетелството за
управление на МПС от категории BE, C, CE,
C1, C1E, D, DE, D1 или D1E, когато водачът
вече има придобита правоспособност за управление на МПС с ръчна предавка за поне
една от категориите B, BE, C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 или D1E и в протокола за положен
изпит е посочено, че е извършил дейностите
за безопасно и енергийно ефективно управление по време на изпита за придобиване
на правоспособност за управление на МПС.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Допълнителна разпоредба
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията
от 4 май 2020 г. за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно свидетелства за управление
на превозни средства (ОВ L, бр. 141 от 5 май
2020 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
8385

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от
2016 г. за предучилищното образование (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от
2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година
деца, записани за задължително предучилищно
образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище
в област, попадаща в червена или в оранжева
зона съобразно критериите на Министерството
на здравеопазването за усложнена епидемична
обстановка, могат да отсъстват по желание
на родителя след писмено уведомяване на
директора.
(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед
на министъра на образованието и науката,
издадена за конкретна община.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа
на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната
регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради
нарастващ или голям брой заразоносители на
COVID-19 и/или карантинирани жители.
(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по
уважителни причини.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
8407
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75
от 1999 г.; изм., бр. 9 от 2008 г., бр. 33 от
2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 45 от 2016 г.,
бр. 12 от 2018 г. и бр. 7 и 57 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всички съществуващи бензиностанции трябва да са оборудвани със система,
съответстваща на Етап II на УБП.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „Алинеи 1 и 2“ се заменят с „Алинеи 1 и 3“.
§ 2. В чл. 14б основният текст се изменя
така:
„Чл. 14б. Всички бензиностанции трябва
да отговарят на следните изисквания:“.
§ 3. В чл. 14г, ал. 5 думите „с изключение
на случаите по чл. 14а, ал. 4“ се заличават.
§ 4. В чл. 14д, ал. 2 ду мите „бензиностанции по чл. 14а, ал. 1, 2 и 4“ се заменят
с „бензиностанции по чл. 14а, ал. 1 и 3“.
§ 5. Заглавието на глава пета „а“ се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРК А НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЛАВЯ Н Е Н А БЕНЗИ НОВИ Т Е П А РИ П РИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕТАП II НА УБП“.
§ 6. Член 14е се изменя така:
„Чл. 14е. (1) Оправомощаването на лица
за извършване на проверки на ефективността на УБП при експлоатация на системите,
съответстващи на Етап II на УБП, включва:
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1. преглед на заявлението и приложените
документи към него;
2. оценка на място относно компетентността на персонала за прилагане на методите за
проверка, описани в методиката на БИМ, и
внедряването на системата за управление на
качеството в съответствие с БДС EN ISO/
IEC 17020;
3. издаване на заповед за оправомощаване
и вписване в списъка на лицата, които са
оправомощени да извършват проверка или
за издаване на заповед за отказ.
(2) Етапите по ал. 1 се извършват след
предварително платена такса за съответния
етап съгласно Тарифата за таксите, които
се събират от Българския институт по метрология.“
§ 7. Член 14ж се изменя така:
„Чл. 14ж. (1) Лицата, които кандидатстват
за оправомощаване за извършване на проверки на системите, съответстващи на Етап
II на УБП, подават в БИМ заявление по
образец, утвърден от председателя на БИМ,
и публикувано на електронната страница на
института.
(2) Към заявлението се прилагат на хартиен или електронен носител:
1. декларация по образец – приложение
№ 9, че заявителят изпълнява изискванията на чл. 30к, ал. 3, т. 3, 4 и 5 от ЗЧАВ за
проверката, за която кандидатства;
2. копие на документите от системата за
управление на качеството в съответствие
с БДС EN ISO/IEC 17020, на хартиен и на
електронен носител;
3. в случаите, когато не са издадени от
БИМ – заверено копие на свидетелствата за
калибриране на еталоните и средствата за
измерване, като при електронно подаване на
документи се допуска заверено сканирано
копие;
4. заверено от заявителя копие от акт за
определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;
5. трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома
за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват
проверките, както и видът и номерът на
договора/ите, по които са наети лицата;
6. трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома
за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалност, приложима за проверката, за
лицето, което пряко ръководи извършването
на проверките, както и видът и номерът на
договора, по който е наето лицето;
7. трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома
за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен „бакала-
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вър“ за лицето, определено за отговорник
по качеството на структурното звено, което
извършва проверките, както и видът и номерът на договора, по който е наето лицето;
8. списък на еталони, средства за измерване
и спомагателно оборудване, които да позволяват прилагането на методите, определени
в методиката на БИМ, които са с осигурена
проследимост – съгласно приложение № 10;
9. документ за платена държавна такса за
преглед на документите, когато плащането
не е извършено по електронен път.“
§ 8. В чл. 14з след думите „по чл. 14ж,“
се добавя „ал. 2,“.
§ 9. Член 14к се изменя така:
„Чл. 14к. (1) Когато заявлението е редовно и не са установени или са отстранени
нередовностите в него и/или приложенията
към него, председателят на БИМ определя
комисия, която извършва оценка на място
относно компетентността на персонала за
прилагане на методите за проверка, описани в методиката на БИМ, и внедряването
на системата за управление на качеството
в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020,
отразяваща дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията, които
произтичат от ЗЧАВ и тази наредба.
(2) Оценката на м ясто вк лючва: про веждане на теоретичен и практически изпит, проверка на записите, които показват
внедряването на функционираща система
за у п ра влен ие, свърза на с дей нос т та по
проверките на системите, съответстващи на
Етап II на УБП, и начина за изпълнение на
задълженията, които произтичат от ЗЧАВ и
тази наредба. Провеждането на практическия
изпит се извършва на обект (бензиностанция),
осигурен от заявителя.
(3) За дейността по ал. 2 комисията съставя констативен протокол за резултатите
от оценката на място и за проведения изпит
на специалистите.
(4) Въз основа на констатациите от протокола по ал. 3 в срок до 7 дни от съставянето му председателят на комисията по
а л. 1 изготвя док лад до председател я на
БИМ с предложение за издаване на заповед
за оправомощаване или за отказ, в случай
че заявителят не отговаря на изискванията
на тази наредба.“
§ 10. Член 14л се изменя така:
„Чл. 14л. (1) Заповедта за оправомощаване
за извършване на проверки е със срок четири години и съдържание – съгласно чл. 30к,
ал. 7 от ЗЧАВ, а заповедта за отказ съдържа
мотивите, поради които оправомощаването
е отказано.
(2) Заповедта за оправомощаване за извършване на проверки или за отказ се връчва
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на заявителя в срок до 3 дни от издаването є
срещу документ за платена държавна такса.
(3) За подновяване на срока за оправомощаване лицата подават за явление и
приложенията към него в шестмесечен срок
преди изтичането на срока на валидност на
оправомощаването.“
§ 11. Член 14м се изменя така:
„Чл. 14м. (1) При промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване
или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване за извършване на проверки,
оправомощените лица са длъжни да уведомяват писмено БИМ и да подадат заявление за
изменение на заповедта за оправомощаване
за извършване на проверки при промени
съгласно чл. 30к, ал. 10 от ЗЧАВ в срок до
14 дни от настъпването им.
(2) В срок до един месец от постъпването
на заявлението по ал. 1 председателят на
БИМ:
1. издава заповед за изменение на заповедта за оправомощаване за извършване на
проверка, когато са изпълнени изискванията
на законодателството и лицето продължава
да отговаря на условията за оправомощаване;
2. отказва изменение и може да отмени
заповедта за оправомощаване за извършване
на проверка, в случай че настъпилите промени водят до несъответствие с условията
за оправомощаване.
(3) Редът и начинът за действие по ал. 1
и 2 се определят в процедурите на БИМ по
чл. 14р, ал. 1.“
§ 12. Член 14н се изменя така:
„Чл. 14н. (1) В 14-дневен срок от установяване на обстоятелство по чл. 30к, ал. 16
от ЗЧАВ или постъпило искане от оправомощеното лице председателят на БИМ със
заповед прекратява оправомощаването за
извършване на проверки.
(2) Оправомощеното лице не трябва да
извършва дейности по проверка на системите,
съответстващи на Етап II на УБП, в случай
на прекратяване на оправомощаването.
(3) Редът и начинът за издаването на заповедта по ал. 1 се определят в процедурите
на БИМ по чл. 14р, ал. 1.“
§ 13. Създава се чл. 14н 1:
„Чл. 14н 1 . (1) В 14-дневен срок от постъпване на искане от оправомощено лице
за временно спиране на дейността председателят на БИМ издава заповед, в която
посочва периода на спиране и срока, в който
оправомощеното лице трябва да върне предоставените му знаци за проверка в БИМ.
(2) Когато оправомощеното лице за извършване на проверки не върне предоставените му знаци за проверка съгласно заповедта по ал. 1, те се обявяват за невалидни
и информацията за това се публикува на
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интернет страницата на БИМ в срок до 5 дни
от изтичането на срока за връщане.
(3) В периодa на временно спиране на
оправомощаването оправомощеното лице не
трябва да извършва дейности по проверка
на системите, съответстващи на Етап II на
УБП.“
§ 14. Създава се чл. 14н 2:
„Чл. 14н 2 . (1) Оправомощеното лице за
извършване на проверки може да подаде искане за възобновяване на оправомощаването
до председателя на БИМ в срок до 30 дни
преди изтичане на периода на временното
спиране по чл. 14н 1.
(2) Председателят на БИМ издава заповед
за възобновяване на оправомощаването по
ал. 1 преди датата на изтичането на временното спиране.
(3) Редът и начинът за издаването на заповедта по ал. 2 се определят в процедурите
на БИМ по чл. 14р, ал. 1.“
§ 15. Създава се чл. 14н 3:
„Чл. 14н 3. (1) В 7-дневен срок от издаване
на заповедта за оправомощаване, заповедта
за прекратяване или заповедта за временно
спиране на оправомощаването БИМ вписва:
1. оправомощеното лице в списък на лицата, оправомощени да извършват проверка
на ефективността на УБП при експлоатация
на системите, съответстващи на Етап II на
УБП;
2. лицето, на което оправомощаването е
прекратено, или лицето, на което оправомощаването е временно спряно – в списък на
лицата, на които е прекратено или временно
спряно оправомощаването за извършване
на проверки.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 1 съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на лицето;
2. номера и датата на заповедта за оправомощаване;
3. срока на валидност на заповедта за
оправомощаване;
4. вида на проверката, за която е оправомощено лицето;
5. индивидуалните номера на проверителите на оправомощеното лице;
6. метод/и за извършване на проверката.
(3) Списъкът по ал. 1, т. 2, освен изброеното в ал. 2, съдържа и:
1. номер на заповедта за отнемане/временното спиране на оправомощаването;
2. основание и мотиви за отнемането/
временното спиране на оправомощаването;
3. начална дата на временното спиране;
4. крайна дата на временното спиране.“
§ 16. В чл. 14о ал. 2 се изменя така:
„(2) Оправомощените лица заявяват необходимия брой стикери за проверка в срок
до 10 дни от полу чаване на заповедта за
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оправомощаване/възобновяване – за текущата година, и до 30 юли на текуща година – за
следваща календарна година.“
§ 17. Член 14р се изменя така:
„Чл. 14р. (1) Българск и ят инстит у т по
метрологи я извършва планов или извънпланов надзор на оправомощените лица за
извършване на проверки по ред и начин,
определени в процедури на БИМ, публикувани на интернет страницата му.
(2) Плановият надзор се извършва наймалко веднъж на всеки 12 месеца за периода
на оп равомощаванет о за извършване на
проверки след платена такса от оправомощеното лице съгласно Тарифата за таксите,
които се събират от Българския институт
по метрология.
(3) При извършване на надзор по ал. 1
оправомощените лица заплащат разходите
за командировки на експертите от БИМ.“
§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 20 се отменя.
§ 19. Приложение № 9 към чл. 14ж, ал. 2,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 14ж, ал. 2, т. 1
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ................................................................
В качеството си на управител/изпълнителен директор на .........................................
Декларирам, че:
..........................................................................
..........................................................................
(наименование на лицето, което кандидатства за
оправомощаване)
1. Не участва, включително наетият от
него персонал, в проектирането, производството, доставката, вноса, дистрибуцията,
монтирането, използването и ремонтирането
на системите, съответстващи на Етап II на
УБП, за проверката на които кандидатстваме.
2. Не участва в капитала, управлението
или контрола на търговски дружества, които
извършват дейностите по т. 1.
3. Няма в капитала или в органите на
управление и контрол участие на лица, които
са имали и/или имат участие в капитала
или в органите на управление и контрол на
лица, чието оправомощаване е отнето, в срок
една година преди подаване на заявлението
за оправомощаване.
Декларирам, че проверките ще се извършват безпристрастно и обективно.
Дата ........................................
Декларатор: ..........................
(име, подпис)“
§ 20. Създава се приложение № 10 към
чл. 14ж, ал. 2, т. 8:
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„Приложение № 10
към чл. 14ж, ал. 2, т. 8
Списък на оборудването (еталони, средства за измерване и спомагателно оборудване)
на ...................................................................................
(наименование на фирмата)

І. ЕТАЛОНИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ (СИ)
№ Наименование,
по тип, иден тифиред
кационен №
1

2

Обхват
на еталона/
СИ
3

НеопреСвидетелство
Периодичност
Контролиран
деленост за калибриране (СК) на калибриране
параметър/
№/дата, издадено от
характеристики
4

5

6

7

Указания за попълване на таблицата: ........................................................................................................
КОЛОНА 3 – посочва се обхватът, в който е калибриран еталонът или СИ, в т. ч. точките на
калибриране, ако е приложимо.
КОЛОНА 4 – посочва се неопределеността за съответните точки на калибриране.
КОЛОНА 6 – посочва се периодът, който органът е определил за рекалибриране на еталона или СИ.
КОЛОНА 7 – посочват се параметрите/характеристиките, за които еталонът или СИ участва при
осигуряване на метрологична проследимост.

ІІ. СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
№ Наименование,
по тип, идентифиред
кационен №
1

2

Обхват

Свидетелство
за калибриране (СК)
№/дата, издадено от

Периодичност
на калибриране

Контролиран
параметър/
характеристики

3

4

5

6

Дата: ...........................
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОВЕРК А НА СУБП:
..........................................................
(име, фамилия и подпис)“
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Емил Димитров
Министър на икономиката:
Лъчезар Борисов
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
8326
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г.
за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм.,
бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2009 г.,
бр. 40 от 2010 г. и бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Освобождаването от прилагането на
съответните ННЕ съгласно приложение № 2
се извършва съгласно чл. 9а, ал. 11, 12, 13 и 14
от Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ).“
§ 2. В чл. 8 думите „и чл. 7“ се заличават.
§ 3. Член 10б се отменя.
§ 4. В чл. 12 думите „чл. 10б и“ се заличават.
§ 5. В чл. 13, т. 1 думите „чл. 10б и“ се
заличават.
§ 6. В чл. 19 думите „чл. 10б, ал. 1 и“ се
заличават.
§ 7. В чл. 20, ал. 7 думите „в срок до 31 май
на текущата година“ се заличават.
§ 8. В чл. 25, ал. 1 думите „чл. 10б и“ се
заличават.
§ 9. В чл. 28а се правят следните изменения:
1. Навсякъде в текста думите „чл. 10б, ал. 1,
т. 1 и“ се заличават.
2. В ал. 5:
а) точка 4 се изменя така:
„4. становище от съответната РИОСВ след
извършена проверка за доказване съответствието на документите по т. 1, 2 и 3, изискано
по служебен път, освен ако операторът не е
заявил друго;“
б) в т. 5 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
§ 10. Навсякъде в чл. 28б думите „чл. 10б,
ал. 1, т. 2 и“ се заличават.
§ 11. В чл. 28в, ал. 1 думите „чл. 10б, ал. 1
и“ се заличават.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ)“ се заменят със
„ЗЧАВ“.
2. В ал. 3, т. 6 думите „и 7“ се заменят с
„от тази наредба и чл. 9а, ал. 11, 12, 13 и 14
от ЗЧАВ“.
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§ 13. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2,
таблица 1, в пореден № 4, втора колона, и в
пореден № 11, седма колона, думите „чл. 10б
и“ се заличават.
§ 14. Навсякъде в приложенията се правят
следните изменения:
1. Думите „Наредба № 7 от 21.10.2003 г.
за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации“ се
заменят с „Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г.
за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации“.
2. Думите „чл. 7, т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите“ се
заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите“.
3. Думите „л. карта № .................................. ,
изд. на .................................... от“ се заличават.
§ 15. Приложение № 7 към чл. 7, ал. 1 се
отменя.
§ 16. В приложение № 9 към чл. 20, ал. 7
думите „или норми за неорганизирани емисии
по чл. 7, ал. 1“ се заличават, а накрая на изречението се добавя „и намерението за освобождаване от допустими норми за неорганизирани
емисии по чл. 9а, ал. 11, 12, 13 и 14 от Закона
за чистотата на атмосферния въздух“.
§ 17. Приложение № 10 към чл. 28а, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 28а, ал. 4
До ...........................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изда ва не на разрешен ие за у по т реба
на ........................................................ по чл. 28а,
ал. 2 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г.
за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации
..................................................................................

(наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК1, телефон
за контакт, адрес за кореспонденция)

На основание чл. 28а от горепосочената
наредба .................................................................. ,
(точно наименование на инсталацията и нейното
местонахождение)
с настоящото заявявам необходимостта от
употреба на ...... летливи органични съединения по чл. 10в, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от
21 октомври 2003 г. за норми за допустими
Единен идентификационен код по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел.
1
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емисии на летливи органични съединения,
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации.
Приложения:
1. Становище на РИОСВ ............................
....................................... № ............................ г. 2 .
(в случаите, когато не се изисква по служебен път)
2. Утвърден План за управление на разтворителите с приложени протоколи от анализи
за доказване на съответствие с изискванията
на наредбата.
3. Оценка на инсталацията за използвана
НДНТ.
4. Актуални протоколи от анализи на работната среда.
5. Документ за платена такса 3.
Желая да получа разрешението:
□ лично от звеното за административно
обслужване при РИОСВ;
□ чрез пощенски оператор на адрес:
..............................................................................
.................., като декларирам, че пощенските
разходи са за моя сметка, платими при получаването му. Индивидуалният административен
акт да бъде изпратен:
□ като вътрешна препоръчана пощенска
пратка;
□ като вътрешна куриерска пратка;
□ като международна препоръчана пощенска пратка;
□ по електронен път на посочената електронна поща.
Дата:
Подпис:
Неприложимо в случаите, когато операторът е
заявил получаване на становището по служебен път.
3
Когато плащането не е извършено по електронен път.“
2
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Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Емил Димитров
Министър на икономиката:
Лъчезар Борисов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
8325

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение
на неврологичните заболявания (ДВ, бр. 83
от 2019 г.)
§ 1. Изменя се приложението към член
единствен, което се обнародва като притурка на
интернет страницата на „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 408 от 22.10.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
8255
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-97
от 30 октомври 2020 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
преносен газопровод за общините Разлог и Банско
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Преносен
газопровод до Разлог и Банско“, на територията
на землищата на с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани, с. Градево, община Симитли, и гр. Разлог,
община Разлог, област Благоевград. С Решение
№ 312 от 10 май 2018 г. на Министерския съвет
посоченият обект е определен за национален
обект и за обект с национално значение.
Предвид изложеното на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ, заявления с вх. № АУ-13-4 от 23.06.2020 г.,
вх. № АУ-13-4(1) от 24.07.2020 г. и вх. № АУ-13-4(5)
от 16.10.2020 г., подписани от Валентин Станчев
с пълномощно № БТГ-92-01-13 от 23.01.2020 г. на
Владимир Малинов – изпълнителен директор на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, в качеството
му на възложител; писмо вх. № АУ-13-4(5) от
16.10.2020 г. с допълнително представени документи по обявяване на проекта на ПУП – ПП
от общините Симитли и Разлог; Заповед № ОАРР-407 от 24.11.2017 г. на областния управител на
област Благоевград, с която е разрешено изработването на ПУП – ПП, съобщена и разгласена
по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ; документи
по съобщаване и разгласяване на проекта на
ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ
от общините Банско, Разлог и Симитли, обяви
в „Държавен вестник“, бр. 74 от 20 септември
2019 г. и бр. 80 от 11 септември 2020 г., и констативни протоколи от общините за непостъпили
възражения; Решение № 4-4 от 20.12.2018 г. по
оценка на въздействието върху околната среда,
издадено от министъра на околната среда и водите,
с поставени условия и мерки при реализиране
на инвестиционното предложение; писмо с изх.
№ ОВОС-41 от 13.09.2019 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), с което се
потвърждава, че не се изисква извършването
на процедура по екологична оценка, защото тя
е приключила с Решение № 4-4 от 2018 г. на
министъра на околната среда и водите; писмо
с изх. № 26-00-335 от 17.05.2019 г. на МОСВ, с
което се потвърждава, че в деловодната система
на министерството не са регистрирани жалби и
възражения срещу Решение по ОВОС № 4-4 от
2018 г. на министъра на околната среда и водите;
становище с изх. № 33-НН-618 от 14.10.2019 г. на
министъра на културата за съгласуване на проекта на ПУП – ПП, фаза окончателен проект,
с изисквания за извършване на предварителни
археологически проучвания на два археологически
обекта – обект № 1 от Античност и Възраждане

и обект № 5 Антично селище; заключение с изх.
№ УС-00-9 от 18.10.2019 г. на главния държавен
здравен инспектор – Министерство на здравеопазването, за съгласуване на проекта на ПУП – ПП
при задъл ж ително спазване на поставените
в заключението три препоръки; писмо с изх.
№ 12-00-695/19/1 от 11.10.2019 г. на „Югозападно
държавно предприятие“ – ДП – Благоевград,
към Министерството на земеделието, храните и
горите за съгласуване на проекта на ПУП – ПП;
писмо с рег. № Е-26-Г-244 от 18.09.2019 г. на Министерството на енергетиката за съгласуване на
представения ПУП – ПП; писмо с рег. № 11-00-293
от 9.10.2019 г. на Министерството на отбраната
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо
с рег. № 578500-6850 от 3.10.2019 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) – дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“, с което се уведомява, че в обхвата
на проекта на ПУП – ПП не попадат обекти,
предоставени в управление на МВР; становище
с рег. № 1985пс-23 от 13.09.2019 г. на МВР – Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Благоевград, за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП; съгласувателно писмо с
рег. № ДАЕУ-12045 от 5.09.2019 г. на Държавна
агенция „Електронно управление“; писмо изх.
№ 53-00-5482 от 18.06.2020 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; становище с изх. № 53-00-413
от 10.04.2020 г. на Областното пътно управление – Благоевград, към АПИ за съгласуване
на проекта на ПУП – ПП; протокол за оглед
от 24.10.2019 г. за пресичане на газопровода с
републикански път ІІІ-1007 при км 0+236 и с автомагистрала „Струма“ – ЛОТ 3-2; удостоверение
с изх. № 25-48425 от 19.02.2020 г. от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, за актуални данни към 19.02.2020 г.
и за съгласуване на проекта на ПУП – ПП;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-7441#3 от 15.10.2019 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо
изх. № 1203406099 от 24.09.2019 г. за съгласуване
на проекта на ПУП – ПП от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № 26-2653-4
от 19.09.2019 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо с изх. № ТО-22-216
от 17.09.2019 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград, за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо с изх. № АД-53-571-4#4
от 28.02.2020 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо
изх. № ЖИ-32170 от 11.09.2019 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо с
изх. № 161 от 12.09.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД,
к лон Перник; съгласу вателно становище от
Ви ва ком – „БТ К“ – Е А Д , с № 95- 0 0 -325 о т
20.09.2019 г.; писмо с изх. № 5873 от 18.09.2019 г.
на „А1 България“ – ЕА Д, за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП; писмо с изх. № ТI47630
от 19.09.2019 г. на „Теленор България“ – ЕАД,
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо от „Булгартел“ – ЕАД, с изх. № 24-00-315
от 12.09.2019 г.; писмо от „Новател“ – ЕООД, с
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изх. № 02019230 от 9.09.2019 г.; писмо от „Вестител“ – ЕООД, с изх. № В-В-48 от 10.09.2019 г.;
влязло в сила Решение № 9 по протокол № 3
от 19.11.2019 г. от заседание на Общинския съвет – Симитли, за даване на предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на
газопровода през имоти, общинска собственост
или стопанисвани от общината; влязло в сила
Решение № 18 по протокол № 3 от 11.12.2019 г.
от заседание на Общинския съвет – Разлог, за
даване на предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на газопровода
през имоти, общинска собственост или стопанисвани от общината; писмо от общинската
администрация – Разлог, с изх. № 70-00-1401(1)
от 18.11.2019 г. с удостоверение за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 61813.632.8 и за описани в
регистъра общо 16 бр. имоти; Решение № КЗЗ-04
от 27 февруари 2020 г. за промяна на предназначението на земеделски земи и за утвърждаване
на площадка за проектиране за част от ПИ
57203.55.155 в землището на с. Полето, община
Симитли; Акт № 2 от 14.01.2020 г. на Областната
дирекция „Земеделие“ за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – за ПИ 57203.55.155; удостоверение
за поливност на ПИ 57203.55.155 от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон „Струма – Места“; решения
от протоколи № УТАТУ-01-02-09 от 27.08.2020 г. и
№ УТАТУ-01-02-12 от 26.10.2020 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика, Заповед № РД-02-14-928
от 26.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Преносен газопровод до
Разлог и Банско“, на територията на землищата
на с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани, с. Градево,
община Симитли, и гр. Разлог, община Разлог,
област Благоевград, съгласно приетите текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
Заповедта да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
В. Йовев
8390

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1284
от 23 септември 2020 г.
На основание�������������������������������
чл.
������������������������������
8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за

ВЕСТНИК
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приходите да се впише следното задължено лице,
за което Териториалната дирекция (ТД) на НАП
„Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е
компетентна, съгласно т. II от заповедта:
„
1171

206149191

ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД

“
2. Заповедта влиза в сила от 1.10.2020 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на всички заинтересовани служители за сведение
и изпълнение.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта
да се обнародва в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
8528

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-274
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8289
ЗАПОВЕД № РД-18-275
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8290
ЗАПОВЕД № РД-18-276
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Добровница, община Пазарджик, област Пазарджик.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8291
ЗАПОВЕД № РД-18-277
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Мало
Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8292
ЗАПОВЕД № РД-18-278
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8293
ЗАПОВЕД № РД-18-279
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8294

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

ЗАПОВЕД № РД-18-280
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището
на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8295
ЗАПОВЕД № РД-18-281
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището
на с. Хаджиево, община Пазарджик, област
Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8296

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1788
от 23 октомври 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6247 от 23.10.2020 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на поземлен имот с идентификатор
35239.6106.2515, намиращ се в землището на
с. Казичене, местност През Искър, район „Панчарево“, област София, ведно с построените в него
12 бр. сгради с идентификатори: 35239.6106.2515.1,
35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4,
35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.7,
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35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10,
35239.6106.2515.11 и 35239.6106.2515.12, обособена
част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София.

8391

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1789
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6256 от 27.10.2020 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична
полиция“, Смолян, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.18,
с площ 82 кв. м, разположен на ет. –1 в бл. 3 на
ул. Рокфелер № 50, гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград.

8392

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1790
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6257 от 27.10.2020 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична
полиция“, Смолян, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.17,
с площ 181,13 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на
ул. Рокфелер № 50, гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград.

8393

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1791
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
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и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6258 от 27.10.2020 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична
полиция“, Смолян, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16,
с площ 112,35 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на
ул. Рокфелер № 50, гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград.

8394

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 368
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 337 от
24.09.2020 г. (ДВ, бр. 87 от 2020 г.) Общинският
съвет – Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 51 600 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен
урегулиран поземлен имот IV-421 – „за основно
училище“, от кв. 1 по плана на с. Пушево, заедно
с построените в него сгради“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 2600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.;
място на търга – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за
извършено плащане – стая № 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 15 480 лв. Депозитът се
внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01
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на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит да се заплати в левове
по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС) заедно с целия размер
на дължимия ДДС; срок за издължаване на
остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая № 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

8425

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 167
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл.
105, т. 1, чл. 106 и чл. 127, ал. 6 и ал. 3 от ЗУТ,
протокол на ОЕСУТ № 14 от 10.09.2020 г., т. 9,
протокол от 18.09.2020 г. за проведено обществено обсъждане на община Доспат Общинският
съвет – Доспат, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Доспат за ПИ
с идентификатор № 23025.50.3 в м. Ирийте по
КККР на гр. Доспат и промяната на имота от
земеделска в урбанизирана територия, за която
се предвижда курортна зона Ок2 със застрояване до два етажа, височина на кота стреха 5 м и
следните показатели:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – максимум 20%;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – максимум 0,5;
– плътност на озеленяване (Позел.) – минимум 60%.
Председател:
Ад. Ферев
8332

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1093
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 322, ал. 1 от ЗПУО и във връзка
с Решение № 230, протокол № 12, от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
24.09.2020 г., нареждам:
1. Закривам изнесена целодневна група в
с. Скалище към ДГ „Славейче“ – с. Широко
поле, община Кърджали, с официален адрес:
с. Скалище, община Кърджали, поради намаляване броя на децата под изискуемия минимум,
считано от 15.09.2020 г.
2. Децата, посещаващи детската градина в
с. Скалище, община Кърджали, към ДГ „Славейче“, с. Широко поле, община Кърд жали,
да бъдат пренасочени към детската градина в
с. Широко поле, община Кърджали.
3. Задължителната документация на групата
в ДГ – с. Скалище, община Кърджали, да се
предаде за съхранение в ДГ „Славейче“, с. Широко поле, община Кърджали, като се спазват
нормативните изисквания относно условията и
реда за съхранение съгласно Закона за Националния архивен фонд.
4. С лед извърш ва не на и н вен т ариза ц и я
на наличната материално-техническа база и
изготвяне на необходимите приемно-предавателни протоколи движимото имущество и
материално-дидактичните средства на ДГ в
с. Скалище, община Кърджали, да се разпределят на общинските детски градини съобразно
техните нужди и потребности, като приоритет
има приемащата ДГ „Славейче“, с. Скалище,
община Кърджали.
5. Трудовоправните отношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ширин Сюлейман – директор дирекция
„Хуманитарни дейности“ в Община Кърджали.

8421

Кмет:
Х. Азис
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42. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 ноември 2020 г.
8388
333. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Смолян – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Сандански – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата.
Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8386
333а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедура за избор на административен
ръководител – районен прокурор на Районната
прокуратура – Стара Загора – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
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орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8387
70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000539 от 30.10.2020 г.
възлага на „Булселект сървисиз“ – ЕООД, ЕИК
201286243, София, бул. Симеоновско шосе № 120,
представлявано от Явор Драганов, на следните недвижими имоти, намиращи се в София,
Столична община, район „Лозенец“, ул. Тодор
Кожухаров № 16, в жилищна сграда с магазини
и подземен паркинг, а именно: 0,820 % идеални
части от урегулиран поземлен имот № VI-445
по плана на гр. София, м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, кв. 32, с площ 552 кв. м, при граници
на УПИ съгласно скица: УПИ № VII-444, УПИ
№ IV-1046, тупик, УПИ № V-446, 447, съответстващи на паркомясто № 6, площ 12,14 кв. м, при
граници (съседи) съгласно доказателствения акт
за собственост: улица, съседен УПИ, паркомясто
№ 7, двор; 0,820 % идеални части от урегулиран
поземлен имот № VI-445 по плана на гр. София,
м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, кв. 32, с площ
552 кв. м, при граници на УПИ съгласно скица:
УПИ № VII-444, УПИ № IV-1046, тупик, УПИ
№ V-446, 447, съответстващи на паркомясто № 7,
площ 12,14 кв. м, при граници (съседи) съгласно
доказателствения акт за собственост: паркомясто № 6, съседен УПИ, паркомясто № 8 и двор;
0,820 % идеални части от урегулиран поземлен
имот № VI-445 по плана на гр. София, м. Витоша
ВЕЦ – Симеоново, кв. 32, с площ 552 кв. м, при
граници на УПИ съгласно скица: УПИ № VII444, УПИ № IV-1046, тупик, УПИ № V-446, 447,
съответстващи на паркомясто № 8, площ 12,14 кв.
м, при граници (съседи) съгласно доказателствения акт за собственост: паркомясто № 7, съседен
УПИ, паркомясто № 9, двор.
8273
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886. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С200004-091-0000476/6.10.2020 г., възлага на
„Славов-08“ – ЕООД, ЕИК 200301906, с адрес:
гр. Елена, ул. В. Левски № 109, следните недвижими имоти: 1. обект с № 1 – производствена
(промишлена) сграда със ЗП 105 кв. м с идентификатор 27190.501.1575.10, намираща се в гр.
Елена, община Елена, област Велико Търново,
ул. Трети март № 9, придобита с нотариален
акт № 144, том IV, дело № 653/2018 г.; 2. обект
№ 2 – производствена (промишлена) сграда с
идентификатор 27190.501.1575.16, площ 116 кв. м,
намираща се в гр. Елена, община Елена, област
Велико Търново, ул. Трети март № 9, придобита с
нотариален акт № 144, том IV, дело № 653/2018 г.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
8286
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Павлина Тодорова Чакърова, Стоянка Тодорова Латева, Мина
Начова Вельова, Росица Милкова Димитрова,
Красимир Стоянов Тодоров и Юлия Тодорова
Тодорова, наследници на Тодор Христов Митев,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.15.3, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област,
за постановяването на Решение № 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8336
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Кристиян Данчев
Илиев, Иванка Милчева Славчева, Светослав
Милчев Славчев, Десислава Кирилова Гюрова,
Радослав Кирилов Георгиев и Росица Цветкова
Георгиева, наследници на Славчо Георгиев Славев
(Славчев), съсобственици на поземлени имоти с
идентификатори по КККР 55600.15.5 и 55600.17.12,
намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8337
3. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Йорданка Христова
Димитрова, наследница на Стоян Паунов Османов, съсобственица на поземлени имоти с идентификатори по КККР 55600.15.28 и 55600.15.36,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.15.18, намиращ се в землището на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
8338
4. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Димитър Костов
Петров, Пламен Георгиев Стоилов, Марек Самуел
Сиерадски, Миа Катарина Сиерадски, Георги
Александров Шалагин, Вера Георгиева Хаджииванова и Виолета Борисова Георгиева, наследници
на Георги Стойков Пешев, съсобственици на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.16.61 и 55600.35.24, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.16.20 и 55600.35.5, намиращи се в землището на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
8339
5. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Георги Петров Благоев, наследник на Тодор
Стоименов Русинов, съсобственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 55600.16.53,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.16.43, намиращ се в землището на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 702
на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8340
6. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Ивайло Трендафилов Стоянов, Ивайло Светославов Стоилов, Тодор Цветанов Тотев, Борис
Михайлов Нишков, А лександрина Борисова
Нишкова, Веселин Борисов Нишков и Ирен
Димитрова Върбанова, наследници на Петър
Тотев Гешаков, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.117
и 55600.17.116, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.7, намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8341
7. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Радка Йорданова Добринова, наследница на Славе Александров Танев,
съсобственица на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.17.62, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.8,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8342
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8. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Спаска Ангелова Стоянова, наследница на
Ангел Атанасов Недялков, съсобственица на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.71 и 55600.17.70, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.10,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8343
9. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Емилия Григорова Георгиева и Станислав
Григоров Станчев, наследници на Станчо Стоянов Ценев, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55600.17.13, намиращ
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8344
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Нели Иванова Павлова, наследница на Нена
Стоянова Илиева, съсобственица на поземлен
имот с идентификатор по КККР 55600.17.14, намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8345
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Стоян Павлов Ангелов,
Илиана Ангелова Ангелова, Николай Ангелов
Ангелов и Павлина Крумова Павлова, наследници на Спас Митев Славев, съсобственици на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.15, 55600.23.72 и 55600.23.88, образувани
съответно от имоти по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.17.15 и 55600.23.10, намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8346
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Петър Николаев Димитров, Даниела Николаева Ал Мадад, Владимир
Радославов Галанцев, Павел Михайлов Павлов,
Божидарка Павлова Спасова, Ивайло Павлов
Павлов, Слава Бориславова Василева и Илиана
Бориславова Василева, наследници на Стойко
Логинов Ташев, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.17.16, намиращ
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8347
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
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на Марияна Христова Попова, Милко Георгиев
Попов, Радостина Захариева Чалъкова и Симеон
Захариев Симеонов, наследници на Сава (Саво)
Тодоров Илиев, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.73 и
55600.17.74, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.17, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8348
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Радмила Валериева
Мишева и Еди Валериев Танев, наследници на
Георги Начев Танев, съсобственици на поземлен
имот с идентификатор по КККР 55600.17.21, намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8349
15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Георги Николов Искров,
съсобственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.17.22, намиращ се в землището
на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
8350
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на обект „Жп линия
София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци Со-
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фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“,
на територията на община Ихтиман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавн ата собственост съобщава на Георги
Стойков Ташев, Петър Николаев Димитров,
Даниела Николаева Ал Мадад, Павел Михайлов
Павлов, Божидарка Павлова Спасова, Ивайло
Павлов Павлов, Веселинка Миткова Георгиева
и Емилиана Крумова Темелкова, наследници на
Георги Танев Зафиров, съсобственици на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.17.25,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8351
17. – ДП „Национа лна компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Маруся Стоянова Димитрова, Галина Стоянова
Христова, Румяна Венелинова Шевалие и Андрей Венелинов Цамбов, наследници на Стоян
Пенков Христов, съсобственици на поземлен
имот с идентификатор по КККР 55600.17.28, намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8352
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Мирослава Методиева Андонова и Даниела
Методиева Андонова, наследници на Митко Андонов Пенов, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.17.31, намиращ
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8353
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19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Христо Славчев
Георгиев, Мара Георгиева Стоянова, Станислав
Григоров Станчев, Лиляна Велкова Митева, Силвия Стоянова Манова, Владимир Стоянов Митев
и Йорданка Йорданова Минева, наследници на
Славчо Велинов Георгиев (Минев), съсобственици
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.34, 55600.23.87 и 55600.23.86, образувани
съответно от имоти по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.17.34 и 55600.23.5, намиращи
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8354
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Спаска Ангелова Стоянова, наследница на Андон
Паунов Петров, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.84 и
55600.17.85, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.35, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8355
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Веселинка Миткова Георгиева, наследница
на Митко Георгиев Стоилов, съсобственица на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.91 и 55600.17.90, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.37,
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намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8356
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Цветанка Андонова
Добрева, наследница на Андон Трендафилов
Славеев (Славев), съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.93 и
55600.17.94, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.38, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8357
23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Спартак Григоров Шонев, съсобственик на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.99 и 55600.17.100, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.40,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8358
24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Веселинка Миткова Ге-
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оргиева и Емилиана Крумова Темелкова, наследници на Георги Цветанов Стоилов, съсобственици
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.17.105 и 55600.17.106, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.42,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8359
25. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Георги Йорданов
Александров, наследник на Иван Трендафилов
Мишов (Мишев), съсобственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.17.47, намиращ
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8360
26. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Стоянка Николова Рядкова, наследница на Никола Стоянов Танев, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.51 и
55600.23.76, образувани от имоти по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.51 и 55600.23.48,
намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8361
27. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изграждане на обект „Жп
линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци
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София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“,
на територията на община Ихтиман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавн ата собственост съобщава на Венцислав
Георгиев Танев, съсобственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.17.52, намиращ
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8362
28. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Георги Дичов Митов,
наследник на Михал Николов Стоянов, съсобственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55600.17.54, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област,
за постановяването на Решение № 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8363
29. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Георги Методиев Николов и Николай Методиев Николов, наследници
на Методи Георгиев Николов, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
55600.19.18, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.19.11, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8364
30. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
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от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Румен Георгиев Петров,
Снежана Георгиева Варийска, Лиляна Любомирова Колева, Илина Георгиева Колева, Любка
Йорданова Милева, Даниел Георгиев Георгиев,
Иво Христов Иванов, Десислава Иванова Мерхел
и Диана Емилова Тошева-Йорданова, наследници
на Георги Цветанов Тошев, съсобственици на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.23.1,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8365
31. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Цветанка Георгиева Александрова и Янка Методиева Минчева, наследници на Дамян Митов и
Мито Мутафчийски, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.23.63,
55600.23.83 и 55600.23.90, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.23.4,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8366
32. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Христо Славчев Георгиев и наследници на Христо Славчев Георгиев
(братя), собственици на поземлени имоти с идентификатори по КККР 55600.23.67, 55600.23.85 и
55600.23.84, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.23.8, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8367
33. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Виктория Георгиева
Славева-Йонева, наследница на Гоца Георгиева
Митева (Славева), съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.23.69,
55600.25.51 и 55600.25.70, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.23.9, 55600.25.8 и 55600.25.16, намиращи
се в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8368
34. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Никола Йосифов Атанасов, Олга Владимирова Стамова-Портарска
и Виктор Кирилов Рачев, наследници на Стамо
Атанасов Гатов, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.23.73 и
55600.23.74, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.23.46, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8369
35. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Евдокия Йорданова
Минева и Румен Кирилов Минев, наследници
на Тане Димитров Танев, съсобственици на
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поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.24.16 и 55600.26.82, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.24.8 и 55600.26.11, намиращи се в землището на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
8370
36. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Бойко Борисов Кибаров,
наследник на Христо Стоянов Занев, съсобственик
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.25.40 и 55600.25.41, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.2,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8371
37. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Мирослава Методиева Андонова, Даниела Методиева Андонова, Антоанета Райчева Тошева и
Симеона Райчева Илиева, наследници на Асен
Динев Стоянов, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.25.44 и
55600.25.43, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.3, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8372
38. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со-
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фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Иван Георгиев Божилов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.25.59, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.5,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8373
39. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Латинка Георгиева
Илиева, Нели Живкова Гроздева, Христо Владимиров Христов и Теа Владимирова Христова,
наследници на Братя Игнатови Гроздеви, съсобственици на поземлени имоти с идентификатори
по КККР 55600.25.49, 55600.25.50 и 55600.25.66,
образувани съответно от имоти по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.9 и 55600.25.12,
намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8374
40. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Бисерка Петрова Асенова и Михаил Йорданов Истилянов, наследници
на Петър Николов Симеонов, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
55600.25.53, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.10, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8375
41. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Петранка Лазарова Занева, Димитър Симеонов
Иванов и Атанас Симеонов Иванов, наследници
на Стойчо Иванов Анастасов, съсобственици на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.25.78 и 55600.25.77, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.17,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8376
42. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Емилия Милчова
Благоева, наследница на Анка Русева Стамова,
съсобственица на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.25.86, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.23,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8377
43. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Бисерка Петрова
Асенова, Мария Макариева Бородина и Михаил
Йорданов Истилянов, наследници на Спас Истилянов Добрев, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.26.87, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
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с № 55600.26.13, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област,
за постановяването на Решение № 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8378
44. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Емил Иванов Стоименов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.26.60, намиращ се в землището
на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
8379
45. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Христина Иванова Гаджева, наследница на Владимир и Славка Петкови,
съсобственица на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.35.18, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.35.2,
намиращ се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8380
46. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Наташа Станкова
Александрова, Стоичко Владов Ангелов, Петьо
Станимиров Костадинов, Десислава Петьова
Иванова, Румяна Петьова Станимирова, Миглена
Петьова Станимирова и София Ангелова Мирче-
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ва-Нейринк, наследници на Величко Атанасов
Божилов, съсобственици на поземлени имоти с
идентификатори по КККР 55600.35.22 и 55600.44.22,
образувани съответно от имоти по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.35.4 и 55600.44.3,
намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8381
47. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Емилия Милчова Благоева, наследница на Иван
Тодоров Михайлов, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.52.34 и
55600.52.32, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.52.7, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8382
48. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изграждане на обект „Жп
линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“,
на територията на община Ихтиман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Владимира Момчилова Николова, наследница на Милан
Георгиев Османов, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.15.30 и
55600.15.35, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.15.19, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8429
849. – Институтът по физика на твърдото
тяло – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Лазерна физика, физика
на атомите, молекулите и плазмата и физика на
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вълновите процеси“ за нуждите на лаборатория
„Лазери с метални пари“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института – 1784 София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел. 02/8773492.
8309
316. – Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на биологично активните вещества
(вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите
на отдел „Хранителни технологии“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ
на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.
8329
69. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет
(протокол № 33 от 27.10.2020 г.) обявява конкурс
за един доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Онкология“, за нуждите на Отделението по
медицинска онкология, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата, София, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.:
02/403 4228, 02/403 4221.
8274
106а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
8298
106. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри на недвижимите имоти
в землището на гр. Неделино, община Неделино,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
8297
15. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решене № 402 по протокол № 19 от 10.09.2020 г., т. 15, на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване на УПИ ХІІ-106, кв. 35, м. Кв.
Симеоново, ПИ с идентификатор 68134.2042.106,
за разделянето му и създаване на два нови: УПИ
ХV-106 и УПИ ХVІ-106; изменение на плана
за улична регулация на улица от о.т. 47 до о.т.
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48 за създаване на нова задънена улица от о.т.
47а – о.т. 47б, м. Кв. Симеоново, район „Витоша“, Столична община. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8264
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 403 по протокол № 19 от 10.09.2020 г., т. 16, на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на УПИ
VІІ-416, кв. 20, м. В.з. Симеоново-север, ПИ с
идентификатор 68134.2040.416 по КККР на район
„Витоша“, за обособяване на два нови: УПИ VІІ416 „за жс“ и УПИ ХХІІ-416 „за жс“, изменение
на уличната регулация на улица от о.т. 129 до
о.т. 110а за създаване на нова задънена улица от
о.т. 129а (нова) до о.т. 129б (нова), свързаното с
това изменение на общата регулационна граница
с УПИ ХVІІІ-415, кв. 20, м. В.з. Симеоново-север, район „Витоша“. Решението и проектът са
изложени в район „Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8265
23. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 420 по
протокол № 20 от 24.09.2020 г., т. 8, Столичният
общински съвет е одобрил подробен устройствен
план – изменение на план за регулация (ИПР)
на УПИ І-232 и УПИ ІІ-231 за създаване на нов
УПИ XXIII-259 „за жс“, кв. 2, по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1980.259 по
КККР и изменение на плана за улична регулация
(ИПУР) между о.т. 56 и о.т. 57 за създаване на
нова задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, м. В.з.
Симеоново – Драгалевци – І част, район „Витоша“, Столична община. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8266
471. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 17.18 от 29.10.2020 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Електрозахранване на ПИ 40590.33.5,
м. Кавак дере по КК на с. Куманово, община
Аксаково, област Варна“, с териториален обхват
имот с идентификатор 40590.33.184 – за селско-
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стопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община Аксаково. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред
Административния съд – Варна.
8330
471а . – Общ и н а А кс а ково на о снова н ие
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 17.19 от
29.10.2020 г. Общинският съвет – Аксаково, е
одобрил подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за кабелна линия 20 kV от
съществуващ стълб на ЕП 20 kV извод „Етър“,
намиращ се в имот с идентификатор 32278.47.2
до МТ Т 20/0,4 kV в имот с идентификатор
32278.25.35 по КК на гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, с териториален обхват
имоти с идентификатори: 32278.47.2 – нива, собственост на наследници на Иван С. Вълчанов,
32278.47.181 – за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата, 32278.26.171,
32278.25.178 и 32278.47.236 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Аксаково, и 32278.25.35 – друг вид производствен, складов обект, собственост на „Промонт
билд“ – ЕООД. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред
Административния съд – Варна.
8331
11. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
от съществуващ PE DN90 за обект „Обществено
обслужване – търговско-складова база“ в имот с
идентификатор 04279.70.40, местност Шейтаница
по кадастралната карта на Благоевград, с трасе
и сервитут, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.70.38
(полски път – общинска собственост) и 04279.70.39
(водно течение, канал – на МЗГ – ХМС) по КК
на Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в
стая № 219 в сградата на Община Благоевград.
8300
25. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура – кабел 20 kV
за външно ел. захранване на нов ТП в имот
с идентификатор 04279.31.46, местност Сухия
бунар-Ш.54 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори
04279.17.121 (полски път – общинска собственост)
и 04279.31.71 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград.
8301
27. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод
∅ 90 до имот с идентификатор 20540.25.30, местност Дома по кадастралната карта на землище
с. Делвино, община Благоевград, с трасе и сервитут, преминаващи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 20540.38.145 (полски
път – общинска собственост) и 20540.38.149 (полски път – общинска собственост) по кадастралната
карта на землище с. Делвино, община Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград.
8302
25. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13-38
от 29.09.2020 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе
на велосипедна алея от местност Пода, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159
и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище
кв. Крайморие, до УПИ IIІ – „3a озеленяване
и техническа инфраструктура“, кв. 35 (ПИ с
идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас)
по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас,
одобрен с Решение № 32 от 13.04.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с приложени таблици
на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и
координатни регистри съгласно черните, сините,
червените и зелените линии и надписи върху
плановете, които са неразделна част от настоящото решение. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
8383
73. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект: Проучване и проектиране
за изготвяне на подробни устройствени планове – парцеларни планове, и технически проект
„Водоснабдяване група села на територията на
област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали,
Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци,
Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци, от вътрешната водоснабдителна
мрежа на гр. Габрово“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8333
631. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементи на техническата инфраструктура
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за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за
захранване на ПИ с ид. 35496.75.10 по КККР на
гр. Калофер“. Подробният устройствен план – парцеларен план, предвижда ново трасе на кабелна
линия ниско напрежение за захранване на ПИ с
ид. 35496.75.10, което да премине през имот, собственост на обществена организация, държавен
и общински поземлени имоти, както следва: ПИ
с ид. 35496.119.2, ПИ с ид. 35496.25.497, ПИ с ид.
35496.25.423 и ПИ с ид. 35496.93.50. Информация
по проекта е поместена на интернет страницата
на общината. Проектът може да бъде разгледан в
стая № 203 на ет. 2 в сградата на Община Карлово.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация – Карлово.
8267
1. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасета на външно електрозахранване и външен водопровод и
техните сервитути до УПИ 137.96, 135.43 с площ
40 768 кв. м и отреждане за „Спортен комплекс
за професионален и масов спорт“ (имоти с идентификатори 47189.135.43 и 47189.137.96, и двата
по КККР на с. Марикостиново), землище на
с. Марикостиново, община Петрич. Предвидено
е трасетата на външните електрозахранване и
водопровод и сервитутите към тях да преминат
през част от поземлен имот по КККР съгласно
регистри на засегнатите имоти, заверени от
СГКК – Благоевград, които са неразделна част
към проекта за ПУП – ПП, както следва: трасе на външно електрозахранване: през част от
поземлен имот с идентификатор 47189.137.101 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска публична собственост, която е с
площ 18 кв. м, част от поземлен имот с идентификатор 47189.137.94 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост, която е с площ 53 кв. м, част от
поземлен имот с идентификатор 47189.138.46 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска публична собственост, която
е с площ 488 кв. м, част от поземлен имот с
идентификатор 47189.137.98 с НТП – за друг вид
водно течение, водна площ – държавна публична
собственост, която е с площ 20 кв. м, част от
поземлен имот с идентификатор 47189.139.741
с НТП – за местен път – общинска публична
собственост, която е с площ 299 кв. м, част от
поземлен имот с идентификатор 47189.158.689 с
НТП – за линии на релсов транспорт – държавна
публична собственост, която е с площ 37 кв. м, и
част от поземлен имот с идентификатор 47189.301.7
с НТП – за линии на релсов транспорт – държавна публична собственост, всичките по КККР
на с. Марикостиново, община Петрич; трасе на
външен водопровод и сервитути към него: през
поземлен имот с идентификатор 47189.137.101 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска публична собственост, която е с
площ 27 кв. м, поземлен имот с идентификатор
47189.137.94 с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост, която е с площ 80 кв. м, поземлен имот с
идентификатор 47189.139.741 с НТП – за местен
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път – общинска публична собственост, която е с
площ 63 кв. м, част от поземлен имот с идентификатор 47189.138.46 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост, която е с площ 733 кв. м, и част
от поземлен имот с идентификатор 47189.137.98
с НТП – за друг вид водно течение – държавна
публична собственост, всичките по КККР на
с. Марикостиново, община Петрич. Проектът
се намира в cградата на Община Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
8321
5. – Община Приморско на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 135 от
28.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Приморско, е одобрен ПУП – ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатори № 37023.10.418, 37023.10.419, 37023.10.420
по КККР на гр. Китен, община Приморско, с
цел: 1. урегулиране на 32 бр. УПИ за „жилищно
строителство“, 3 бр. УПИ за „вилно застрояване“
и 1 бр. УПИ за „техническа инфраструктура“,
обособени в три нови квартала; 2. осигуряване
на бъдеща улица, югоизточно и северозападно
от имотите, със сервитут 12 м и обособяване на
вътрешноквартални улици с габарит 6 м; 3. показатели за застрояване: за „жилищно строителство“: Пзастр. – 30 %; Кинт. – 0,8; Позел. – 70 %;
височина – 2,00 до 7,00 м; за „вилно застрояване“: Пзастр. – 30 %; Кинт. – 0,8; Позел. – 60 %;
височина – 2,00 до 7,00 м. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Приморско до Административния съд – Бургас.
8162
7. – Община Септември на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във
връзка със Заповед № ТУ-220 от 31.08.2018 г. на
областния управител, Решение № X от протокол
№ 5 от 2.09.2010 г. на ОЕС и с Решение № 264
по протокол № 14 от 30.09.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, Общинск и ят съвет –
гр. Септември, одобрява представения проект
на ПУП – ПП за определяне на трасе на електропровод за захранване на 2 бр. трафопоста в
УПИ VIII-6 (имот с идентификатор 66439.18.102)
в кв. 2 и УПИ VІІІ-9 (имот с идентификатор
66439.18.132) в кв. 7 по КК на землище с. Симеоновец. Проектното трасе на КЛСН започва
от съществуващ трафопост „Милеви скали“,
разположен в имот с идентификатор 23234.14.33
(друг вид дървопроизводителна гора) по КК на
землище с. Драгиново, община Велинград, в
посока север, пресича землищната граница със
с. Симеоновец, община Септември, и навлиза в
габаритите на съществуващ местен път в имот
с идентификатор 66439.18.3 с НТП – ливада,
променя посоката си на североизток до имот
с идентификатор 66349.18.14 с НТП – друг вид
дървопроизводителна гора, след около 320 м
трасето достига имот 66439.18.11 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, и се
разделя на две. Едната част променя посоката
си на север по новопроектирана улична мрежа
с о.т. 19-15-6-5 и достига до границите на УПИ
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VIII-6, кв. 2 (имот 66439.18.102), където ще бъде
разположен нов трафопост. Другата част на проектното трасе продължава на изток в границите
на имот с идентификатор 66439.18.11 и навлиза
отново в имот 66439.18.14 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, по съществуващ местен
път и след около 450 м проектното трасе достига
до имот 66439.18.124 – новопроектирана улична
мрежа, до имот 66439.18.132 (УПИ VIII-9, кв. 7),
като преди това пресича на два пъти границата
между с. Симеоновец и с. Драгиново, като преминава през имот 23234.14.21 с НТП – друг вид
дървопроизводителна гора, в землището на с.
Драгиново. Дължината на проектното трасе е
около 1181,5 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Пазарджик. Жалбите и
протестите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Проектът
се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски № 37а, ет. 3.
8303
564. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 306 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
24.09.2020 г., протокол № 14, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външен водопровод към конна база в УПИ
І-20522 в кв. 43 по плана на с. Левочево, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 43219.2.298, 43219.2.951,
43219.2.1126 и 43219.2.1127 по кадастралната карта
на землището на с. Левочево. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват горното
решение пред Административния съд – Смолян,
чрез Общинския съвет – Смолян, гр. Смолян,
бул. България № 12.
8307
655. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 307 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
24.09.2020 г., протокол № 14, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване на сграда в УПИ
I-11427 – база за отдих, в кв. 62, местност Имарет
дере, в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427
в с. Кутела, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
40748.11.536 и 40748.11.427 по кадастралната карта
на землището на с. Кутела. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват горното
решение пред Административния съд – Смолян,
чрез Общинския съвет – Смолян, гр. Смолян,
бул. България № 12.
8308
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПР за квартали 1, 2А и
2, ПУП – с. Завет, община Сунгурларе, област
Бургас, като се променя уличната регулация на
улици с о.т. 4-3-124, о.т. 3-5-6 и о.т. 7-28-8-9 – отпада улица с о.т. 4-3-124, отпада улица с о.т.
3-5-6 и се създават: улица с о.т. 4Б-124, улица с
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о.т. 124-6 и улица с о.т. 7-28-9. По отношение на
дворищната регулация се променят УПИ: І-1,
XXIV-1, XXI-1, V-15, VІ-16, VIII-21, IX-22, X-29,
XI-30, XII-31, XXI-33 и ХІІІ – читалище, в квартал
1; УПИ: І-2, 4, ІІ-2, ІІІ-2, XXXVІ-5, IV-6, XI-14
и XII-16 в квартал 2А, и УПИ: XIV-20, XV-22,
XVI-29, XVII-28, XVIII-31 и ХІХ-32 в квартал 2,
както и се създават нов квартал 29 и УПИ І – за
озеленяване. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 18. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8268
2. – Община Сунгурларе на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че Общинският съвет – гр. Сунгурларе, с Решение № 88 от 30.09.2020 г. одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Трасе на главен тръбопровод за капково
напояване на лозя между язовирите, намиращи
се в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред
Административния съд – Бургас.
8269
56. – Община с. Хитрино, област Шумен, отдел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план (Пп) за реконструкция на довеждащ водопровод на с. Черна,
който ще преминава през поземлени имоти с
идентификатори: 80772.21.7, 80772.21.10, 80772.21.63,
80772.21.86, 80772.21.91, 80772.22.27, 80772.22.28,
80772.22.29, 80772.22.121, 80772.22.127, 80772.22.128,
80772.22.137, 80772.15.89 и 80772.15.91, землище
на с. Черна, с дължина 2483,08 м и в населеното
място по уличната мрежа на с. Черна по улица
с ОК 11 – ОК 10 – ОК 9 – ОК 8 и 40,22 м западно от ОК 8 с обща дължина 390,46 м. Проектът
се намира в сградата на Община Хитрино, ул.
Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8270
56а. – Община с. Хитрино, област Шумен,
отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (Пп) за
реконструкция на хранителен водопровод на с.
Черна, като трасето преминава през поземлени
имоти с идентификатори 80772.15.89 (пасище)
и 80772.15.91, землище на с. Черна, с дължина
270,82 м и 3,41 м в населеното място по улична
мрежа до ОК 84. Проектът се намира в сградата
на община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8271
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СЪДИЛИЩА
Великотърновският районен съд уведомява
Дениз Аккъз, роден на 4.10.1969 г., гражданин на
Република Турция, с неизвестен адрес в чужбина
и без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че има качеството на ответник по гр.д. № 1831/2020 г. по описа на Районния
съд – Велико Търново, образувано по предявен
от Полина Хараламбиева Аккъз иск с правно основание чл. 49 СК и чл. 318 ГПК, като съдът му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
препис от исковата молба и приложенията към нея.
8261
Районният съд – Кюстендил, уведомява Маруф
Хоссаин, роден на 6.06.1994 г., гражданин на Народна република Бангладеш, с неизвестен адрес, че
на основание предявения от Цветелина Антонова
Станимирова, ЕГН 9404052852, от Кюстендил, ул.
Бузлуджа, бл. 96, вх. Б, ет. 9, ап. 80, против него
иск да бъде прекратен сключеният на 10.05.2016 г.
в гр. Арадиппу, Република Кипър, граждански
брак, е образувано гр. д. № 1797/2020 г. от КРС,
преписи от исковата молба и доказателствата
по което може да получи в едномесечен срок
от обявлението от деловодството на съда, намиращо се в съдебната палата на Кюстендил – ул.
Гороцветна № 31, ет. 1, срещу представяне на
документ за самоличност.
8335
Районният съд – Пазарджик, съобщава по
чл. 131 от ГПК на Стефан Стойчев Учкуров с
адрес Пазарджик, ул. Георги Кендеров № 6, ет. 2,
че е ответник по гр.д. № 67/2020 г. – основание
на иска: чл. 415 във връзка с чл. 422, ал. 1 от
ГПК, заведено от „Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД. В двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК, като в
противен случай на основание чл. 48, ал. 2 от
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
8262
Районният съд – Пирдоп, на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК съобщава на Тодор Антонов Тодоров, ЕГН 4704194463, без известен постоянен и
настоящ адрес, че в съда има образувано гр.д.
№ 6/2020 г. по искова молба от Антон Кирилов
Сотонов, ЕГН 4110064528, Пловдив, бул. Марица
№ 88В, ет. 2, ап. 4, срещу Тодор Антонов Тодоров
и др., по чл. 341 и сл. ГПК и чл. 34 ЗС. Указва на
Тодор Антонов Тодоров, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда, за да получи
преписи от исковата молба, уточнителната молба
и приложенията, като при неявяване ще му бъде
назначен особен представител.
8305
Районният съд – Пловдив, І брачен състав,
съобщава на Азем Мехметай, роден на 19.08.1962 г.
в Сърбия, сега с неизвестен адрес, че е ответник
по гр.д. № 9145/2020 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, І брачен състав, образу вано
по искова молба на Зейнеп Яшар Мехметай за
прекратяване на брака, сключен на 16.08.2005 г.,
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както и че следва да се яви в деловодството
на Районния съд – Пловдив, І брачен състав, в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията є за писмен отговор в едномесечен срок от получаването им съгласно чл. 131,
ал. 1 ГПК, тъй като в противен случай ще му
бъде назначен особен представител по делото.
8263
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 86
състав, призовава Педро Сомало Гарсия, роден
на 29.06.1936 г., гражданин на Кралство Испания,
без регистрация и постоянен адрес в Република
България, с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр.д. № 46710/2020 г. по описа на
Софийския районен съд, ГО, 86 гр. състав, да
се яви в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
в съда за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК, ведно с исковата молба и приложенията
към нея, предявена от Клара Антонова Ангелова-Сомало, както и да посочи съдебен адрес в
страната. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на заинтересованата страна ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8304
Софийският районен съд, 57 състав, ІІ ГО,
призовава Марияна Стефанова Лубих и Ани Стефанова Лубих, и двете с последен адрес София,
ж.к. Света Троица (Вълчо Иванов) № 315В, вх. Ж,
ет. 4, ап. 162, да се явят в съда на 1.12.2020 г. в
9,30 ч. като ответници по гр.д. № 9716/2003 г.,
заведено от Габриела де Лука и Ганчо Петров
Пенчев, с предмет на делото делба. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8465
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155
ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело
№ 1886/2020 г. по описа на съда по постъпила
на 27.07.2017 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153 ЗПКОНПИ против ответниците
Алекси Атанасов Трифонов, Радостина Василева Костова и Мирена Алексиева Трифонова, и
тримата от гр. Карнобат, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 449 366,18 лв.:
I. От първите двама ответници: 1. самостоятелен обект в сграда, който е с кадастрален идентификатор 07079.501.97.1.9 – апартамент с площ
57,44 кв. м, с административен адрес: Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 97, ет. 3, ап. 9А, състоящ се от спалня,
дневна с кът за хранене и кухненски бокс, баня-WC
и входно антре, ведно със складово помещение
№ 9 с площ 4,35 кв. м, както и 5,839 % ид. части
от общите части на сградата и също толкова от
правото на строеж върху терена (на стойност
76 000 лв.); 2. лек автомобил „Сузуки Витара“ с peг.
№ А2266МТ, рама № TSMLYE81S00159528, двигател № D16AA7479881 (на стойност 41 700 лв.); 3. лек
автомобил „Сузуки SX 4“ с peг. № А0110МТ, рама
№ TSMJYB22S00210100, двигател № М16А1901537
(на стойност 31 500 лв.).
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II. От третата ответница: самостоятелен
обект в сграда, който е с кадастрален идентификатор 07079.501.202.1.2 – ателие № 2 с площ
56,61 кв. м, с административен адрес: Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 194, ет. 1 – жилищен, който е втори
надземен етаж, кота +3,40 м, състоящ се от входно
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, мокро
помещение, санитарен възел – баня с тоалетна,
и два балкона, ведно с прилежащите му 6,990 %
ид. части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена (на стойност 72 000 лв.).
III. От първите двама ответници: сумата 7100 лв.,
представляваща паричната равностойност на лек
автомобил, марка „Джип“, модел „Чероки 2.5 ЦРД“,
peг. № А6116МС, рама № 1J4GMN8752W195590,
двигател № 2W195590; сумата 2100 лв., представляваща паричната равностойност на лек
автомобил, марка „Пежо“, модел „307 2.0 Д“,
peг. № А9797МА, рама № VF33CRHSB82268306,
двигател № RHS10DYHB4026851; сумата 28 200 лв.,
представляваща паричната равностойност на лек
автомобил, марка „Хюндай“, модел „ИХ 20“,
peг. № А166АМР, рама № TMAPU81SACJ085045,
двигател № D4FBZ417310; сумата 7600 лв., представляваща паричната равностойност на лек
автомобил, марка „Нисан“, модел „Ноте 1.6“,
peг. № А1661ММ, рама № SJNFCAE11U1041764,
двигател № HR16130546A.
IV. От първия ответник: сумата 78 569,59 лв.,
представляваща част от внесени средства по банкова сметка с IBAN BG30UNCR76301076975568 в
„УниКредит Булбанк“ – АД; сумата 2595,29 лв.,
представляваща равностойността на погасителни
вноски по обслужваща кредитна карта сметка с
IBAN BG34UNCR70001519773730 в „УниКредит
Булбанк“ – А Д; сумата 2360 лв., представляваща равностойността на погасителни вноски
по обслужваща кредитна карта сметка с IBAN
BG36UNCR70001522406953 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Алекси Атанасов Трифонов;
сумата 3669,81 лв., представляваща равностойността на погасителни вноски по кредити по
небанкови кредитни институции, отпускани на
Алекси Атанасов Трифонов.
V. От ответницата Радостина Василева
Костова: сумата 7016,21 лв., представляваща
равностойността на внесени средства от трети лица по депозит с № 19023525 в „Банка
ДСК“ – АД; сумата 7053,74 лв., представляваща
равностойността на внесени средства по депозит с № 21909532 в „Банка ДСК“ – АД; сумата
7987,06 лв., представляваща равностойността
на внесени средства от трети лица по депозит
с № 21909532 в „Банка ДСК“ – А Д; су мата
4106,15 лв., п редставл яваща равност ойността на внесени средства по депозитна сметка с
IBAN BG45UNCR70002517444043 в „УниКредит
Булбанк“ – АД; сумата от 16 129,11 лв., представляваща равностойността на внесени средства
по депозитна сметка с IBAN BG71UNCR7000
2512585524 в „УниКредит Булбанк“ – А Д; сумата 1500 лв., представляваща частичната равностойност на внесени средства по депозитна
сметка с IBA N BG45UNCR70 0 02517444043 в
„УниКредит Булбанк“ – АД; сумата 2591,15 лв.,
представляваща равностойността на внесени
средства по депозитна сметка в щатски долари
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с IBAN BG80UNCR70002522153733 в „УниКредит
Булбанк“ – АД; сумата 23 611,47 лв., представляваща равностойността на внесени средства
по депозитна сметка в щатски долари с IBAN
BG80UNCR70002522153733 в „УниКредит Булбанк“ – АД, прехвърлени по депозитна сметка с IBAN BG89UNCR70002522088872; сумата
25 676,60 лв., представляваща равностойността
на внесени средства по депозитна сметка с
IBAN BG89UNCR70002522088872 в „УниКредит
Булбанк“ – АД; сумата 300 лв., представляваща
равностойността на внесени средства по сметка
с IBAN BG68UNCR70001522741512 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.02.2021 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите
заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото – предмет на
делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа
инстанция по настоящото дело.
8288
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр. дело № 1816/2020 г.
по предявен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997,
чрез Сотир Стефанов Цацаров в качеството на
председател на КПКОНПИ, с адрес: София, ул. Г.
С. Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против:
Стоян Русев Динков, ЕГН 7901211106, постоянен
адрес: Варна, ул. Секвоя № 14, ет. 2, ап. 4, и с
адрес за призоваване: Варна, кв. Трошево, бул.
Христо Смирненски № 19 – Затвор в гр. Варна,
и Николета Милчева Милева, ЕГН 9305231015,
с постоянен и настоящ адрес: с. Старо Оряхово,
община Долни чифлик, област Варна, ул. Цар
Симеон № 22, с правно основание чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 297 356,56 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Стоян Русев Динков,
ЕГН 7901211106, с цена на иска 22 645 лв.:
– сумата в размер 22 645 лв., представляваща намерените и иззети парични средства в
жилището, обитавано от проверяваното лице,
както следва:
1. в метална каса в перално помещение,
разделени по пачки, общо в размер 21 240 лв.,
както следва:
– една пачка, съдържаща 101 бр. банкноти с
номинал 20 лв. или 2020 лв.;
– една пачка, съдържаща 100 бр. банкноти с
номинал 20 лв. или 2000 лв.;
– една пачка, съдържаща 100 бр. банкноти с
номинал 20 лв. или 2000 лв.;
– една пачка, съдържаща 100 бр. банкноти с
номинал 20 лв. или 2000 лв.;
– една пачка, съдържаща 100 бр. банкноти с
номинал 20 лв. или 2000 лв.;
– една пачка, съдържаща: 20 бр. банкноти
с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал
20 лв. или 2020 лв.;
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– една пачка, съдържаща: 4 бр. банкноти
с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал
20 лв. или 2000 лв.;
– една пачка, съдържаща: 2 бр. банкноти с
номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв.
или 1000 лв.;
– една пачка, съдържаща 100 бр. банкноти с
номинал 10 лв. или 1000 лв.;
– една пачка, съдържаща: 8 бр. банкноти с
номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв.
или 1000 лв.;
– купчинка банкноти, съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4200 лв.;
2. от кръгла кутия, намерена в шкаф в коридор,
общо в размер 1270 лв., както следва:
– 4 бр. банк ноти с номинал 100 лв. или
400 лв.;
– 12 бр. банкноти с номинал 50 лв. или
600 лв.;
– 9 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв.;
– 9 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.;
3. в обискираното лице Стоян Русев Динков,
намерени общо 135 лв., както следва:
– 2 бр. банкноти по 50 лв. с № ББ1556401 и
БА5234694;
– 7 бр. банкноти по 5 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Стоян Русев Динков, ЕГН 7901211106, и Николета Милчева Милева,
ЕГН 9305231015, с цена на иска 66 137,53 лв.:
– сумата в размер 44 000 лв., 2280 щ. долара
и 60 850 турски лири, с обща левова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети
парични средства от банков сейф № 158 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, както следва:
– пачка банкноти, съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 12 бр. банкноти
с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал
50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 22 бр. банкноти
с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал
50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 3 бр. банкноти
с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал
50 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал
100 лв. или 5000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 40 бр. банкноти
с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал
20 лв. или 4000 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща банкноти в
левове: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6
бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5000 лв., и
банкноти в щ. долара: 2 бр. по 5 щ. долара, 1
бр. по 20 щ. долара, 5 бр. по 50 щ. долара и 20
бр. по 100 щ. долара или 2280 щ. долара с левова
равностойност 3963,83 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 49 бр. банкноти
от 100 турски лири или 4900 турски лири с левова
равностойност 1463,45 лв.;
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– пачка банкноти, съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири
с левова равностойност 2986,64 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири
с левова равностойност 5973,28 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща 68 бр. по 100
турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000
турски лири с левова равностойност 2986,64 лв.;
– пачка банкноти, съдържаща банкноти от
турски лири: 45 бр. по 200 турски лири, 69 бр. по
100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или
15 950 т у рск и лири с левова равностойност
4763,69 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стоян Русев Динков, ЕГН
7901211106, с цена на иска 300 лв.:
– сумата в размер 300 лв., представляваща
левовата равностойност на наличните 30 дружествени дяла от „Риис Консулт“ – ООД, ЕИК
201879877, собственост на Стоян Русев Динков,
ЕГН 7901211106.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николета Милчева Милева,
ЕГН 9305231015, с цена на иска 100 лв.:
– сумата в размер 100 лв., представляваща
левовата равностойност на наличните 100 дружествени дяла от „Николета Мейк Ъп“ – ЕООД,
ЕИК 205640223, собственост на Николета Милчева Милева.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стоян Русев
Динков, ЕГН 7901211106, с цена на иска 54 096,35 лв.:
– сумата в размер 26 500 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Ланд Ровер“, модел „Рейндж Ровер“, с
peг. № В3737НС, № на рама SALLSAA247A973740,
№ на двигател 0143612368DT, дата на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 7.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 2.10.2017 г.;
– сумата в размер 600 лв., представляваща
получен паричен превод през 2014 г. чрез системата
Western Union от третото лице Владимир Иванов;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
непреобразуваната в друго имущество вноска на
каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в
евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на
22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България“ – ЕАД,
к лон Варна – Бизнес цен т ър, и за к ри та на
17.01.2018 г., с титуляр Стоян Русев Динков;
– сумата в размер общо 24 360,85 лв., представляваща непреобразуваната част от получени
преводи от трети лица по разплащателна сметка
в евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на
22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България“ – ЕАД,
к лон Варна – Бизнес цен т ър, и за к ри та на
17.01.2018 г., с титуляр Стоян Русев Динков;
– сумата в размер 10 лв., представляваща непреобразувана в друго имущество вноска на каса
от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в левове BG69
СЕСВ 9790 40Е5 5190 00, открита на 27.08.2013 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, с титуляр Стоян Русев Динков;
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– сумата в размер общо 2575,50 лв., представляваща непреобразуваната част от получените
преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна
сметка в левове BG69 СЕСВ 9790 40Е5 5190 00,
открита на 27.08.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, с титуляр Стоян
Русев Динков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николета Милчева
Милева, ЕГН 9305231015, с цена на иска 154 077,69 лв.:
– сумата в размер 38 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния недвижим имот:
търговски обект – магазин, с идентификатор
10135.3513.259.8.16, в сграда № 8 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се във Варна,
община Варна, област Варна, район „Младост“,
ул. Секвоя № 10, ет. 0, с площ по документ за
собственост 23 кв. м, а съгласно данъчна оценка
с площ 20 кв. м, предназначение на самостоятелният обект – за търговска дейност, при граници
на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17,
10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, под обекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както
и 1,8382% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с
идентификатор 10135.3513.259; недвижимият имот
е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 81, том VI, peг.
№ 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус
с peг. № 147 в Нотариалната камара, вписан
в Службата по вписванията – Варна, под акт
№ 77, том XLVIII, дело № 21248 от 28.12.2018 г.,
и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 190,
том I, peг. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан
в Службата по вписванията – Варна, под акт
№ 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. peг.
№ 14974 от 18.06.2019 г.;
– сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
18.06.2019 г. на следния недвижим имот: гараж
№ 3, със застроена площ 18,30 кв. м, броя нива
на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1,
10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта:
няма, както и 14,14% идеални части от построения
от ТСК проход и от правото на строеж върху
поземления имот, в който е построена сградата,
намиращ се във Варна, община Варна, област
Варна, с административен адрес: ул. Секвоя № 14,
етаж 1, попадащ в сграда № 29 в поземлен имот
с идентификатор 10135.3513.259; недвижимият
имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт
за замяна на недвижим имот с недвижим имот
№ 53, том I, peг. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на
нотариус с peг. № 382 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Варна, под
акт № 183, том XV, дело № 3237 от 14.03.2019 г.,
и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 191,
том I, peг. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан
в Службата по вписванията – Варна, под акт
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№ 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. peг.
№ 14975 от 18.06.2019 г.;
– су мата в размер 28 946,29 лв., левова
равностойност на 14 800 евро, представляваща
платен депозит за предстоящо закупуване на
недвижим имот: апартамент № 40, намиращ се
на пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както
и паркомясто 17 – 18, на ниво -1, разположен в
жилищна сграда, на етап идеен проект, която
предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв.
11а, 26 м.р., с идентификатор 10135.3513.1801, и
по-конкретно: апартамент № 40, намиращ се на
пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както и
паркомясто 17 – 18, на ниво -1;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с
peг. № В5517ВХ, № на рама VF32CRHYF41321426,
№ на двигател RHY10DYGX3013965, дата на първа
регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 14.01.2020 г.;
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“, с peг.
№ В1781HP, № на рама WAUZZZ4DZYN012139,
№ на двигател AQH003844, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 28.05.2019 г.;
– сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „КУ 7“,
peг. № В1723ВН, № на рама WAUZZZ4L77D073081,
№ на двигател BUG043409, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 16.08.2018 г.;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
непреобразувана в друго имущество вноска на
каса от 9.02.2015 г. по разплащателна сметка в
левове BG57 СЕСВ 9790 10С8 0517 00, открита
на 27.07.2011 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Несебър, с титуляр Николета
Милчева Милева;
– сумата в размер общо 10 126 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество
вноски на каса по разплащателна сметка в
левове BG57 СЕСВ 9790 10С8 0517 00, открита
на 27.07.2011 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Несебър, с титуляр Николета
Милчева Милева;
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
непреобразуваната част от получен входящ превод
от разплащателна сметка № BG57 СЕСВ 9790
10С8 0517 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, по универсална сметка в левове BG65
СЕСВ 9790 40С8 0517 00, открита на 23.09.2016 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, и закрита на 10.04.2018 г., с титуляр Николета Милчева Милева;
– сумата в размер общо 10 000 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество
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вноски на каса по разплащателна сметка в левове BG60 ТТВВ 9400 1527 5621 93, открита на
20.07.2016 г. в „Експресбанк“ – АД, група Варна,
и закрита на 13.08.2018 г., с титуляр Николета
Милчева Милева;
– сумата в размер 18,37 лв., представляваща
начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в левове BG60
ТТВВ 9400 1527 5621 93, открита на 20.07.2016 г. в
„Експресбанк“ – АД, група Варна, и закрита на
13.08.2018 г., с титуляр Николета Милчева Милева;
– сумата в размер общо 7950 лв., представляваща получени преводи и вноски на каса от трети
лица по сметка с дебитна карта в левове BG81
UNCR 7000 1522 8717 43, открита на 20.02.2017 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Николета
Милчева Милева;
– сумата в размер 17,03 лв., представляваща
непреобразувана в друго имущество вноска на
каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта
в левове BG81 UNCR 7000 1522 8717 43, открита
на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Николета Милчева Милева.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.02.2021 г. от 15 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 11.02.2021 г., заедно с доказателства за
заплатена от ищеца такса по сметка на „Държавен
вестник“ и че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
8527
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 13.10.2020 г. е образувано гр. д. № 730/2020 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане, вх. № 7073/13.10.2020 г. с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу:
1. Станка Христова Митрева, с постоянен и
настоящ адрес: област Велико Търново, община
Лясковец, Лясковец, ул. Трети март № 77; и 2.
Тончо Стоянов Митрев, с постоянен и настоящ
адрес: област Велико Търново, община Лясковец,
Лясковец, ул. Трети март № 77, за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност
190 496,43 лв., както следва:
От Станка Христова Митрева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 119 876,43 лв.:
– су мата в размер 10 лв., представл яваща парична вноска в банкова сметка с IBAN
BG77STSA93000023852265 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в общ размер 119 279,68 лв., представляваща парични вноски по банкови сметки
от свързани лица, както и чрез системата за
парични разплащания Money Gram;
– сумата в общ размер 586,75 лв., представляваща парични вноски чрез системата за парични
преводи Western Union.
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От Станка Христова Митрева и Тончо Стоянов
Митрев на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
в размер 58 000 лв.:
– сумата в общ размер 58 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчужденото недвижимо имущество.
От Станка Христова Митрева на основание
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 12 615 лв.:
– златни бижута, с левова равностойност в
размер 2005 лв. по централен курс на Българската
народна банка, намерени и иззети на 27.06.2019 г.
с протокол за претърсване и изземване по ДП
№ 12329-ЗМ6/2019 по описа на ТСБОП – Велико
Търново (пр. пр. № 948/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура на Република България) от Станка Христова Митрева в помещение
на адрес гр. Лясковец, община Лясковец, област
Велико Търново, ул. Трети март № 77, подлежат
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ;
– сумата в общ размер 10 610 лв., представляваща парични средства, намерени и иззети
на 27.06.2019 г. с протокол за претърсване и изземване по ДП № 12329-ЗМ6/2019 г. по описа на
ТСБОП – Велико Търново (пр. пр. № 948/2019 г.
по описа на Специализираната прокуратура на
Република България).
От Тончо Стоянов Митрев, ЕГН 4902061480, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 5 лв.:
– сумата в размер 5 лв., представляваща
равностойността на 5 дружествени дяла.
Гражданско дело № 730/2020 г. по описа на
ВТОС е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.01.2021 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство – могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр. д. № 730/2020 г.
8424
Софийският градски съд, I гр. отделение, 17-и
състав, на основание чл. 155 ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 13448/2019 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Светослав Мониев Тодоров и
Цветана Вълкова Славчева за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество.
КПКОНПИ иска съдът да постанови решение,
с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 620 244, 91 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светослав Мониев
Тодоров и Цветана Вълкова Славчева:
1. сума в размер 32 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на гараж № 15, намиращ се в София, СО, район
„Лозенец“, в жилищна сграда на бул. Черни връх
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№ 77, с площ 20 кв. м, при граници по документ
за собственост: от запад и север – маневрено
хале, от изток – гараж № 18, и от юг – гараж
№ 14, ведно с 0,52% ид. ч. от общите части на
сградата и с 5,46% ид. ч. от подземните гаражи, ведно с припадащите се идеални части от
правото на строеж върху мястото, върху което
е построена сградата, цялото с площ 975 кв. м,
съставляващо УПИ VІ-1595, 1596, 1741 – за хотел,
в кв. 91 по плана на гр. София, м. Кръстова вада,
при граници на имота: УПИ ІV-868, 1597, 1742,
УПИ V-869 и от две страни – улици;
2. сума в размер 10 500 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-470 в кв. 25 по плана на
с. Арчар, община Димово, област Видин, а по
стария план на с. Арчар – парцел ХVІІІ-565 в
кв. 80, целият с площ 800 кв. м, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна
сграда със застроена площ 40 кв. м и паянтова
жилищна сграда със застроена площ 50 кв. м,
при съседи на имота: наследници на Игнат Г.
Музулски, Аспарух Филипов Петков, Божидар
Илиев Попов и улица;
3. сума в размер 4300 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Ню Бийтъл“, с рег. № СА 9119 КХ,
с дата на първа регистрация 27.10.1999 г., рама
№ 3VWCC21C0YM425166, двигател AEG292567,
цвят – светлозелен;
4. сума в размер 85 000 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил марка
„БМВ“, модел „Х Реихе“, рег. № СА 0907 СМ,
с дата на първа регистрация 10.08.2011 г., рама
№ WBAVP110X0VP31833, двигател № 90847799,
цвят – бял.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светослав Мониев
Тодоров:
1. лек автомобил марка „БМВ“, модел „525Д“,
рег. № СА 6361 МА, с дата на първа регистрация
12.11.2007 г., рама № WBANY51040CW87229, двигател 26946653, цвят – черен;
2. сума в размер 189 323,86 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, уста новена по разп ла щат ел на сме т к а в евро
BG03STSA93000016318346, открита на 20.10.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Светослав
Мониев Тодоров;
3. сума в размер 7678,58 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, установена по разплащателна сметка в евро BG03STSA93000016318346,
открита на 20.10.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Светослав Мониев Тодоров;
4. сума в размер 55 530,72 лв., представляваща
внесени суми по депозит заедно с натрупаната
лихва, установена по срочен депозит в евро
17158605 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
5. сума в общ размер 6437,91 лв., представляваща вноска на каса, установена по спестовен влог
BG86IORT73714403430700, открит на 10.11.2009 г.
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
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6. сума в общ размер 60 334 лв., представляваща вноски от трети лица, установени по депозит
в левове BG37FINV91502015275146, открит на
3.01.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
7. сума в размер 26 975 лв., представляваща
парични вноски, установени по депозит в левове
BG37FINV91502015275146, открит на 3.01.2012 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Светослав Мониев Тодоров;
8. сума в размер 5344,88 лв., представляваща
лични вноски, установена по разплащателна
сметка в щатски долари BG80FINV91501016065344,
открита на 12.12.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Светослав Мониев
Тодоров;
9. сума в размер 58 176,88 лв., представляващи левовата равностойност на 29 745,37 евро,
представляваща парични вноски, установена по
депозит в евро BG14FINV91502003640754, открит
на 28.10.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
10. сума в размер 977,91 лв., представляваща
вноски от трети лица, превод от Славчо Димитров
на 26.02.2018 г. по сметка на Светослав Мониев
Тодоров в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД;
11. сума в размер 12 701,14 лв., представляваща вноски на каса, установена по спестовен
влог в евро BG80BPBI79424452135201, открит на
15.03.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
12. сума в размер 4987,37 лв., представляваща
направени вноски от трети лица, установена по
спестовен влог в евро BG80BPBI79424452135201, открит на 15.03.2010 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Светослав Мониев Тодоров;
13. сума в размер 28 820,37 лв., представляващи левовата равностойност на 19 950 щатски
долара, вноски, установени по спестовен влог в
щатски долари BG45BPBI79424152135201, открит
на 2.07.2014 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Светослав Мониев Тодоров;
14. сума в размер 6806,29 лв., представляваща
вноски от трети лица, установена по спестовен
влог в евро BG53BPBI79424452135202, открит на
2.11.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Светослав Мониев Тодоров.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветана Вълкова
Славчева:
1. сума в размер 1750 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, установена по
разплащателна сметка в левове № 24764061,
открита на 6.10.2017 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Цветана Вълкова Славчева;
2. сума в общ размер 3090,20 лв., представляваща вноски от трети лица, получени от Цветана
Вълкова Славчева чрез превод MoneyGram;
3. сума в размер 5450 лв., представляваща
парични вноски, установени по депозит в левове
по сметка BG85FINV91502003765620, открита на
10.12.2008 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Цветана Вълкова Славчева;
4. сума в размер 90 лв., представляваща парични вноски, установени по разплащателна сметка
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в левове BG48FINV915010UB502073 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Цветана
Вълкова Славчева;
5. сума в размер 1369,80 лв., представляваща
общ размер на внесени през 2017 г. парични
средства от трети лица – Витка Пенчева и Таня
Лозанова, на бенефициента Цветана Вълкова
Славчева в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД.
Съгласно определение на съда от 18.05.2020 г.
по гр. д. № 13448/2019 г. по описа на СГС, I ГО,
17-и състав, съдът указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции
върху имуществото в двумесечен срок считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Претенциите следва да бъдат заявени писмено в
регистратурата на СГС, като се впише номерът на
настоящото дело. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Гражданско дело № 13448/2019 г. по описа на
СГС, I ГО, 17-и състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.02.2021 г.
от 11,30 ч.
8215

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП“
(БНК – ОМЕП) – София, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава свиква общо
отчетно-изборно събрание на 12.12.2020 г. от 10 ч.
на адрес: София 1000, ул. Цар Самуил № 47, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
доклада за дейността на БНК – ОМЕП за 2019 г.; 2.
обсъждане и приемане на доклада на контролната
комисия; 3. обсъждане и приемане на годишния
проектоплан на БНК – ОМЕП за 2020 – 2021 г.;
4. избор на управителен съвет и ръководство на
БНК – ОМЕП; 5. избор на членове на контролната
комисия на БНК – ОМЕП; 6. промяна на устава
на БНК – ОМЕП. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 9, ал. 2 от устава при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред. По решение на УС членовете на сдружението – делегати на регионалните
комитети, могат да са председателите на регионалните комитети на БНК – ОМЕП и членовете
на УС от всеки регион, освен ако изрично не е
допуснато друго. Предвид извънредната епидемична обстановка делегатите могат да участват
и чрез видеоконферентна връзка в платформата
Zoom. Материалите за общото събрание и линкът
за включване ще бъдат изпратени по имейл на
всички членове, като могат да бъдат получени
и при заявка на e-mail: eroussinova@yahoo.com.
8334
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
при ЦДГ 149 „Зорница“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 18.12.2020 г. в 17 ч. в София, ул.
Железопътна № 22, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение зa освобождаване на Надя
Валентинова Йовчева и Екатерина Георгиева
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Наумова като членове на управителния съвет;
2. вземане на решение за освобождаване на
Екатерина Георгиева Наумова като секретар
на сдружението; 3. разглеждане ма молбата за
приемане на Иван Милчев Иванов за член на
управителния съвет и секретар на сдружението;
4. разглеждане на молбата на Калия Георгиева
Николова за член на сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет; 6. вземане на решение
за смяна на наименованието на сдружението;
7. приемане на нов устав на сдружението; 8.
други. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на
кворум за провеждане на събранието същото ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8435
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
Клуб по художествена гимнастика „Академик“
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
21.12.2020 г. в 10 ч. в София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 38, вх. 26, зала по гимнастика, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружението; 2. освобождаване от длъжност и
отговорност на управителния съвет; 3. избор на
нов управителен съвет и определяне на мандата
му; 4. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощени лица. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23.1 от устава на сдружението при липса на
кворум общото събрание се отлага с един час и
се провежда на същото място при същия дневен
ред без значение от броя на явилите се членове.
8538
1. – Националният съвет на ПП „Политическо Движение Социалдемократи“ на основание
чл. 38, ал. 1 от устава и свое Решение № 2 от
29.08.2020 г. свиква ІХ Национална конференция
на 23.01.2021 г. от 11 ч. в София, ЦКС, заседателна
зала, ет. 14, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ПДС за мандатния период, докл.:
Елена Нонева; 2. отчет за дейността на контролния съвет на ПДС, докл.: Андон Янев; 3. вливане
на „Политическо Движение Социалдемократи“ в
друга партия, докл.: Елена Нонева; 4. промяна
в устава на ПДС, докл.: Милена Карачорова; 5.
избор на председател на ПДС, Изпълнителен
съвет, Национален съвет, Национален контролен
съвет, докл.: Галя Захариева; 6. разни. В случай
на влошаване на епидемичната обстановка в
страната по отношение на Ковид-19 и законови
ограничения за провеждане на мероприятия на
закрито и/или пътуване в страната ІХ Национална конференция на ПДС ще се проведе на
20.02.2021 г. от 11 ч. в София, зала ЦКС, ет. 14,
при същия дневен ред.
8539
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
СКЛА „Локомотив – Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 28.12.2020 г.
от 9 ч. в лекоатлетическото хале на стадион „Локомотив“ при следния дневен ред: 1. освобождаване на управителния съвет и председател от
длъжност и отговорност; 2. избор на управителен
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съвет и председател; 3. приемане на нов устав на
СКЛА „Локомотив – Пловдив“; 4. приемане на
финансов отчет и отчет за дейността на СКЛА
„Локомотив – Пловдив“ за 2020 г.
8384
537. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81 от ЗА
свиква редовно годишно общо отчетно събрание
на Пловдивската адвокатска колегия на 30 и
31 януари 2021 г. от 9 ч. в зала „Пълдин“ на хотел
„Санкт Петербург“, Пловдив, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през 2020 г.; 2. доклад за дейността на контролния
съвет; 3. отчет за дейността на Дисциплинарния
съд; 4. разисквания; 5. приемане на бюджета на
адвокатския съвет за 2021 г.; 6. разни; 7. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната.
8423
1. – Управителният съвет на „Клуб вътрешен кръг на Ротари – Ямбол“ („Inter wheel club
Rotari Yambol“) – Ямбол, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 14.01.2021 г. от 18 ч. в гр. Ямбол,
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в сградата на хотел „Диана палас“, ул. Иван Вазов
№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на сдружението; 2. промяна на седалището
на сдружението; 3. промяна на наименованието
на сдружението; 4. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 5. избор
на нов председател на управителния съвет на
сдружението; 6. приемане на нови членове на
сдружението; 7. вземане на решение за участие в
други организации; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден от 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Поканват се всички членове или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в административната
сграда по седалището и адреса на управление
на сдружението. Регистрацията на членовете
и/или техните пълномощници ще се извърши
от 17 до 18 ч. в деня и на мястото, определено
за провеждане на общото събрание.
8327

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:
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• 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
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4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
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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 2020 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.
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