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 Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 82

2. Назначавам бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков на длъжността началник на
Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 април 2013 г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Тодор
Николаев Коджейков от длъжността заместникначалник на Националната служба за охрана.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов
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УКАЗ № 83
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назнача ва м пол ковн и к К а л и н С т оя н чев
Иванов на длъжността заместник-началник на
Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 април 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов
3818

УКАЗ № 84
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам бригаден генерал Стефан Хрис
тов Петров на длъжността директор на дирекция
„Операции и подготовка“ в Министерството на
отбраната, считано от 27 май 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 април 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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3819

УКАЗ № 85
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам комодор Емил Василев Ефтимов на длъжността директор на дирекция
„Сътрудничество и регионална сигурност“ в
Международния военен секретариат на НАТО
в Брюксел, Белгия, считано от 16 юли 2013 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

2. Удостоявам комодор Емил Василев Ефтимов с висше офицерско звание „контраадмирал“,
считано от 16 юли 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 април 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
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Министър на правосъдието:
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УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 279, ал. 1
и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на община
Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г.
Издаден в София на 7 май 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 25 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 67 на Министерския съвет от 2013 г. за при
емане на план-сметка за разходите по подготов
ката и произвеждането на избори за народни
представители през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 числото „21 210 000“ се заменя
с „21 295 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се пореден № 9:
„
9. Разходи по бюджета на Сметната 85 000
палата
“
2. На ред „Общо“ числото „21 210 000“ се
заменя с „21 295 000“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3736
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 25 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Репуб
лика България, приет с Постановление № 179
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 51
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 68, ал. 1 след думите „по чл. 39а“
се добавя „ал. 1“ и се поставя запетая, а думите „когато има сключен двустранен договор за
приемане с друга държава – членка на ЕС“ се
заменят с „когато засегнатият чужденец бъде
приет обратно от друга държава – членка на
ЕС, въз основа на двустранни споразумения или
договорености, които са действащи към датата
на влизане в сила на Директива 2008/115/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно общите стандарти и процедури,
приложими в държавите членки, за връщане на
незаконно пребиваващи граждани на трети страни
(OB, L 348, 24.12.2008 г., стр. 98 – 107)“.
§ 2. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При всяко извеждане по въздушен път
се спазват общите насоки относно мерките за
сигурност при съвместни операции за извеждане по въздушен път, приложени към Решение
2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно
организация на общите полети за извеждане от
територията на две или повече държави членки
на граждани на трети страни, които подлежат
на индивидуални мерки за извеждане (OB, L 261,
6.08.2004 г., стр. 44 – 51).“
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3737

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОНВЕНЦИЯ № 161

за с л у жбите по трудова медицина, 1985 г.,
на Меж д у народ ната орг а н иза ц и я на т руда
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. – ДВ,
бр. 96 от 2011 г. В сила за Република България
от 1 март 2013 г.)
Генералната конференция на Международната
организация на труда,
Свикана в Женева от А дминистративния
съвет на Международното бюро по труда и след
като проведе Седемдесет и първата си сесия на
7 юни 1985 г. и

ВЕСТНИК
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Като отбелязва, че защитата на работниците
от общи и професионални заболявания и травми е
една от задачите на Международната организация
на труда в съответствие с Устава є,
Като взема предвид съответните международни конвенции и препоръки за труда и по-специално Препоръката за защита на здравето на
работниците, 1953 г., Препоръката за службите
по трудова медицина, 1959 г., Конвенцията на
представителите на работниците, 1971 г., Конвенцията и Препоръката за здраве и безопасност на
работното място, 1981 г., които определят принципите на националната политика и действия
на национално ниво,
Като реши да приеме определени предложения
относно службите по трудова медицина, което е
четвъртата точка от дневния ред на сесията, и
Като определи, че тези предложения следва да
бъдат под формата на международна Конвенция;
Приема днес, двадесет и шести юни хиляда
деветстотин осемдесет и пета година, следната
Конвенция, която може да се цитира като Конвенция за службите по трудова медицина, 1985 г.:
Част І. Принципи на националната
политика
Член 1
За целите на настоящата Конвенция:
(a) терминът „служби по трудова медицина“
означава служби, натоварени предимно с превантивни функции и отговарящи за предоставяне
на съвети на работодатели, работници и техни
представители във връзка със:
(i) изискванията за основаване и поддържане
на здравословни и безопасни условия на труд,
които ще подпомогнат оптималното физическо
и психическо здраве във връзка с работата;
(ii) адаптирането на работата според способностите на работниците с оглед на физическо и
психическо здравословно състояние;
(б) терминът „представители на работниците в предприятието“ означава лицата, които са
признати за такива съгласно националния закон
или практика.
Член 2
В светлината на националните условия и практики и след консултации с най-представителните
организации на работодатели и на работници,
където съществуват, всяка държава-членка следва
да формулира, изпълнява и периодично да преразглежда последователна национална политика
за службите по трудова медицина.
Член 3
1. Всяка държава-членка се задължава да развие прогресивно служби по трудова медицина за
всички работници, в това число тези в публичния
сектор и членовете на производствени кооперации,
във всички сектори на стопанската дейност и
всички начинания. Предвиденото трябва да бъде
адекватно и да отговаря на конкретните рискове
в предприятията.
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2. Ако не могат да се създадат незабавно служби по трудова медицина за всички начинания,
всяка държава-членка следва да изготви планове
за учредяването на такива служби след консултации с най-представителните организации на
работодатели и работници, където съществуват.
3. Всяка държава-членка следва да посочи в
първия доклад за прилагането на Конвенцията,
подаден по член 22 от Устава на Международната организация на труда, плановете, изготвени
съгласно алинея 2 от настоящия член, и следва
в следващи доклади да посочи напредъка по
тяхното приложение.
Член 4
Компетентната власт следва да се консултира
с най-представителните организации на работодатели и на работници, където съществуват,
относно мерките, които трябва да се предприемат,
за да има резултат от разпоредбите в настоящата
Конвенция.
Част II. Функции
Член 5
Без да влияе на отговорностите на всеки работодател относно здравето и безопасността на
работниците на работното място и с необходимото
внимание към необходимостта участниците да
участват по въпроси относно здравето и безопасността, службите по трудова медицина следва да
изпълняват онези от следните функции, които
отговарят на трудовите рискове в предприятието:
(a) определяне и оценка на рисковете от опасности за здравето на работното място;
(б) проучване на факторите в работната среда и
работните практики, които влияят на здравето на
работниците, в това число санитарни помещения,
столова и настаняване, там, където тези условия
се предоставят от работодателя;
(в) предоставяне на съвети относно планирането и организацията на работата, в това число
организирането на работните места, избора,
поддръжката и условията на оборудването и
веществата, които се използват в работата;
(г) участие в разработването на програми
за подобряване на работните практики, както
и тестване и оценка на здравните аспекти на
ново оборудване;
(д) предоставяне на съвети относно здравето, безопасността и хигиената и ергономиката
и индивид уа лното и колективното защитно
оборудване;
(е) наблюдение на здравето на работниците
във връзка с работата;
(ж) насърчаване адаптирането на работата
спрямо работника;
(з) допринасяне към мерките на професионална рехабилитация;
(и) сътрудничество при предоставянето на
информация, обучение и образование в областите
на безопасност и здраве при работа, хигиена и
ергономика;
(й) организиране на първа помощ и лечение
по спешност;
(к) участие в анализи на трудови злополуки
и професионални заболявания.
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Част III. Организация
Член 6
Учредяването на служби по трудова медицина
се урежда:
(a) със закони и разпоредби; или
(б) с колективни споразумения или с други
договорености между работодатели и работници; или
(в) по друг начин, одобрен от компетентните
власти след консултация с представителни организации на работодатели и работници.
Член 7
1. Службите по трудова медицина могат да се
организират като служба за отделно предприятие
или като служба за няколко предприятия, както
и по-уместно.
2. Съгласно националните условия и практики службите по трудова медицина могат да се
организират от:
(a) съответните предприятия или групи от
предприятия;
(б) публични власти или официални служби;
(в) осигурителни институции;
(г) други органи, оторизирани от компетентните власти;
(д) комбинация от горепосочените.
Член 8
Работодателят, работниците и техните представители, където съществуват, следва да си
сътрудничат и да участват в изпълнението на
организационните и други мерки, свързани със
службите по трудова медицина, равноправно.
Част IV. Условия на работа
Член 9
1. Съгласно националните закони и практики
службите по трудова медицина трябва да бъдат
мултидисциплинарни. Съставът на персонала
следва да се определя от естеството на задълженията, които се изпълняват.
2. Службите по трудова медицина следва да
изпълняват функциите си с останалите служби
в предприятието.
3. Следва да се прилагат мерки съгласно
националните закони и практики, които да
гарантират адекватно сътрудничество и координация между службите по трудова медицина,
и когато е уместно, други органи, ангажирани
в предоставянето на здравни услуги.
Член 10
Персоналът, осигуряващ услуги по трудова
медицина, следва да се ползва с професионална
независимост от работодатели, работници и
техните представители, където съществуват,
във връзка с функциите, посочени в член 5.
Член 11
Компетентната власт следва да определи квалификациите, които се изискват за персонала,
който предоставя услуги по трудова медицина
според естеството на задълженията, които трябва да се изпълняват, и съгласно националните
закони и практики.
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Член 12
Наблюдението на здравето на работниците във
връзка с работата следва да не включва загуба
на приходи за тях, следва да бъде безплатно и
следва да се извършва, доколкото е възможно,
в работно време.
Член 13
Всички работници следва да бъдат информирани за опасностите за здравето на работното
място.
Член 14
Службите по трудова медицина следва да
бъдат информирани от работодателя и работниците за известни фактори и подозирани фактори
в работната среда, които биха могли да влияят
на здравето на работниците.
Член 15
Службите по трудова медицина следва да
бъдат информирани за случаи на заболявания
сред работниците и отсъствие от работа по
здравословни причини, за да могат да установят
дали има връзка между причините за заболяванията или отсъствията и някакви опасности
за здравето, които може да са на работното
място. От персонала, който предоставя услугите
по трудова медицина, следва да не се изисква
от работодателя да удостоверява причините за
отсъствие от работа.
Част V. Общи разпоредби
Член 16
Националните закони и разпоредби следва
да определят органа или органите, отговорни за
наблюдението на работата на и за съветването
на службите по трудова медицина, след като те
бъдат учредени.
Член 17
Формалното ратифициране на настоящата
Конвенция следва да се докладва на Генералния
директор на Международното бюро по труда за
регистрация.
Член 18
1. Настоящата Конвенция следва да е задължителна за тези държави – членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са
регистрирани при Генералния директор.
2. Тя следва да влезе в сила дванадесет месеца след датата, на която ратификациите на две
държави-членки са регистрирани при Генералния
директор.
3. След това настоящата Конвенция следва да
влезе в сила за всяка държава-членка дванадесет
месеца след датата, на която е регистрирана
ратификацията є.
Член 19
1. Държава-членка, която е ратифицирала тази
Конвенция, може да я денонсира след изтичане
на десет години от датата, на която Конвенцията
за първи път влиза в сила, чрез съобщение до Генералния директор на Международното бюро по
труда за регистрация. Такова денонсиране няма
да има действие до една година след датата, на
която то е регистрирано.
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2. Всяка държава-членка, която е ратифицирала тази Конвенция, но не упражни в рамките
на годината, следваща изтичането на гореспоменатия десетгодишен период, правото на денонсиране, дадено с този член, ще бъде обвързана
за нов период от десет години, а след това може
да денонсира тази Конвенция след изтичане на
всеки период от десет години при условията,
предвидени в този член.
Член 20
1. Генералният директор на Международното
бюро по труда следва да информира всички държави – членки на Международната организация
по труда, относно регистрацията на всички ратификации и актове на денонсиране, представени
му от държавите – членки на Организацията.
2. Когато съобщава на държавите – членки
на Организацията, за регистрацията на втората
ратификация, която му е представена, Генералният директор следва да насочи вниманието
на държавите – членки на Организацията, към
датата, от която Конвенцията следва да влезе
в сила.
Член 21
Генералният директор на Международното
бюро по труда следва да докладва на Генералния
секретар на ООН за регистрацията съгласно член
102 от Устава на ООН всички подробности за
всички ратификации и актове за денонсиране,
които е регистрирал, съгласно разпоредбите на
предишните членове.
Член 22
Когато прецени, че е необходимо, Административният съвет на Международното бюро по
труда следва да представи на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата
Конвенция и следва да проучи желанието да се
включи в програмата на Конференцията въпросът
за нейното преразглеждане изцяло или частично.
Член 23
1. Ако Конференцията приеме нова Конвенция, която да ревизира настоящата Конвенция
изцяло или частично, тогава, освен ако новата
Конвенция предвижда друго:
(a) ратифицирането от държава-членка на
новата ревизирана Конвенция следва по силата
на закона да включва същевременния отказ от
настоящата Конвенция, независимо от разпоредбите в член 19 по-горе, ако и когато новата
ревизирана Конвенция следва да е влязла в сила;
(б) към датата, на която новата ревизирана
Конвенция следва да влезе в сила, настоящата
Конвенция следва да не бъде отворена за ратификация от държавите-членки.
2. Настоящата Конвенция следва да остане
в сила при всяко положение с настоящата си
форма и съдържание за онези държави-членки,
които са я ратифицирали, но не са ратифицирали
ревизираната Конвенция.
Член 24
Английската и френската версия на текста
на настоящата Конвенция са с еднаква сила.
3451
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-230
от 3 април 2013 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-217 от 29.03.2013 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка № 93-3662 от 3.04.2013 г. от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Бели Лом“, гр. Лозница,
община Лозница, област Разград, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура;
изграждане на нови напоителни и отводнителни
системи и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 32 831 дка земеделски земи, разположени в землището на гр. Лозница, с. Синя вода,
с. Ловско, с. Крояч, с. Студенец, с. Манастирци
и с. Трапище, община Лозница, област Разград, и
хидромелиоративна инфраструктура – включена
в активите на „Напоителни системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Бели Лом“, гр. Лозница, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на инж. Иван Якимов – директор на
дирекция „Хидромелиорации“.
За министър:
Цв. Димитров
3708

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 17 април 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и във връзка с
молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска градина „Ян
Бибиян“ – София, изменям Заповед № РД-14-05 от
10.02.2009 г. (ДВ, бр. 18 от 2009 г.), както следва:

Изречението „Детската градина се управлява и
представлява от Диана Кирилова Рангелова“
се заменя с „Детската градина се управлява и
представлява от Валентина Боянова Касабова.“
Министър:
Н. Милошев
3704
ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 17 април 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във връзка
с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Иком
интелект“ – Хасково, изменям Заповед № РД-14- 06
от 4.02.2008 г. (ДВ, бр. 19 от 2008 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-355 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-68 от
21.06.2010 г. (ДВ, бр. 52 от 2010 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-168 от 17.10.2012 г. (ДВ, бр. 84
от 2012 г.), както следва:
В изречението „Колежът организира обучение
по професионални направления:“ се добавя т. 3
„3. код 861 Защита на собствеността и личността,
професия код 861010 Охранител, специалност
код 8610104 Организаци я на ох рани телната
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след средно образование,
дневна и задочна форма на обучение.“

3705

д
п
в
и

у

д
е
п

п
V

в

3

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 17 април 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Иком интелект“ – Монтана, изменям Заповед
№ РД-14-198 от 25.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.);
изм. и доп. със Заповед № РД-14-354 от 22.07.2008 г.
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.); изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-67 от 21.06.2010 г. (ДВ, бр. 52 от 2010 г.),
както следва:
В изречението „Колежът организира обучение
по професионални направления:“ се добавя т. 3
„3. код 861 Защита на собствеността и личността,
професия код 861010 Охранител, специалност
код 8610104 Организаци я на ох рани телната
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след средно образование,
дневна и задочна форма на обучение.“
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Министър:
Н. Милошев
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ЗАПОВЕД № РД-14-35
от 17 април 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Еко център Варна“ – ЕООД, представлявано от
Галина Костадинова Стоянова, ЕИК – 201114585,
със седалище и адрес на управление гр. Варна
9010, район „Младост“, ж.к. Трошево 55, вх. И,
ет. 6, ап. 23, да открие Частна целодневна детска
градина „Д-р Мария Монтесори“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Д-р Мария Монтесори“ – Варна,
е: гр. Варна, ж.к. Изгрев, УПИ V-1529, кв. 50 по
плана на Варна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: гр. Варна, ж.к. Изгрев, УПИ
V-1529, кв. 50 по плана на Варна.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надежда Милкова Савова.

3707

Министър:
Н. Милошев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-340
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета,
намиращо се в местността Гаргалъка, в имот
№ 000023, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Аспару хово,
община Левски, област Плевен, обявено със
Заповед № 881 от 25.11.1980 г. на КОПС при МС.
Съгласно заповедта за обявяване дървото се намира в землището на с. Козар Белене, община
Левски, област Плевен. Заведено е в Държавния
регистър под № 1211.
1.2. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета,
намиращо се в местността Гаргалъка, в имот
№ 000024, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Аспару хово,
община Левски, област Плевен, обявено със
Заповед № 881 от 25.11.1980 г. на КОПС при МС.
Съгласно заповедта за обявяване дървото се намира в землището на с. Козар Белене, община
Левски, област Плевен. Заведено е в Държавния
регистър под № 1211.
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1.3. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета, намиращо се в местността Гаргалъка, в имот № 000025,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Аспарухово, община Левски,
област Плевен, обявено със Заповед № 881 от
25.11.1980 г. на КОПС при МС. Съгласно заповедта
за обявяване дървото се намира в землището на
с. Козар Белене, община Левски, област Плевен.
Заведено е в Държавния регистър под № 1211.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ю. Попов
3709
ЗАПОВЕД № РД-341
от 10 април 2013 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековни дървета нареждам:
1. Обявявам за защитено дърво Цер (Quercus
cerris), на възраст около 300 години, с височина
около 18 м, обиколка на ствола – 4,20 м, намиращо се в местност Московци, поземлен имот
с № 028092, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Смоличано,
ЕК АТ Т Е 67619, общ и на Невес т и но, облас т
Кюстендил. Вековното дърво е с координати в
координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=42.13799°, E=022.80464°.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Перник, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ю. Попов
3710

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-751
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба вх.
№ 94-А-74 от 11.04.2013 г. от г-жа Ана Георгиева Миленкова да бъде отразена промяната на
телефонния є номер изменям Заповед № ЛС-
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04-72 от 2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в частта
є относно телефонния номер на синдика Ана
Георгиева Миленкова, като вместо „тел. 0898
700 067“ се чете „тел. 0878 922 025“.

3558

Министър:
Др. Йорданов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 90
от 28 февруари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ – СО) е постъпило
заявление с вх. № ГР-08-05-10 от 2009 г. от Мария
Гаврилова Бодурова и Райна Гаврилова Хлебарска
с искане да се измени планът за регулация и план
за застрояване на УПИ Х-304, създаване на улица
по о.т. 151а – 151б, от кв. 36а, м. Бенковски.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: копие от нотариален акт
№ 90, том LXLIX, дело № 19363/1997 г., копие
от скица № АС-9400-765 от 21.05.2009 г. на УПИ
Х-304, мотивирано предложение за изменение на
плана за регулация на УПИ Х-304.
Искането заедно с приложените писмени доказателства са разгледани от отдел „Общ устройствен
план“, отдел „Подробни устройствени планове“, отдел „Правен“, отдел „Благоустройствени
дейности и природни ресурси“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“.
Със Заповед № РД-09-50-1130 от 2.11.2009 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
изработването на изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и
план за застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ Х-304,
кв. 36а, м. Бенковски, с мотивирани предписания.
Със заявление с вх. № ГР-08-05-10 от 2009 г.
от Мария Гаврилова Бодурова и Райна Гаврилова
Хлебарска, подадено в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община
(НАГ – СО), е внесен проект за ПУП – ИПРЗ
на УПИ Х-304, кв. 36а, м. Бенковски.
С писмо изх. № ГР-08-05-10 от 2009 г. до кмета
на район „Сердика“ проектът за ПУП – ИПРЗ е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № АС-6602-344-(3) от 15.04.2011 г.
кметът на район „Сердика“ с приложен разписен
лист удостоверява, че при обявяването не са
постъпили възражения.
Изработени я т п роек т за П У П – ИПРЗ е
разгледан от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-37 от 3.05.2011 г., т. 7, и приет с решение
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС да се изпрати по
компетентност на Столичния общински съвет за
одобряването му.
В хода на образуваното административно
производство се установява, че със Заповед № РД18-53 от 23.11.2011 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за район „Сердика“ е одобрена кадастрална
карта и кадастралните регистри. Предвид това
и в изпълнение на чл. 115, ал. 1 ЗУТ проектът
за ПУП – ИПРЗ е преработен върху влязлата в
сила кадастрална карта.
Със за явление вх. № ГР- 08-10 - 05/20 09 от
13.09.2012 г., подадено от Ангелина Йорданова
Йорданова в Направление „Архитектура и градо-
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устройство“ на Столична община (НАГ – СО), е
внесено удостоверение за наследници № 001512 от
26.08.2011 г. на Райна Гаврилова Хлебарова, копие
от скица № 63094 от 11.09.2012 г. от кадастралната
карта, както и комбинирана скица за пълна и
частична идентичност на основание чл. 16, ал. 3
ЗКИР, от която е видно, че УПИ Х-304 е идентичен с имот с идентификатор № 68134.503.304 от
кадастралната карта и кадастралните регистри.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за изменение на плана за регулация
е направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно от всички собственици на УПИ
Х-304, кв. 36а, м. Бенковски.
Предвид горното за ИПР е доказано основанието на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ съгласие на всички
собственици на УПИ Х-304 – предмет на плана.
Планът за застрояване се одобрява вследствие
на урегулиране на имотите със съгласието на
заявителите.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ със заявление по образец, допуснато е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на всички заинтересовани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО УПИ Х-304 попада
в „Жилищна зона с малоетажно застрояване“
(„Ж м“). Предвиденото триета ж но ж илищно
застрояване е допустимо съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта се предвижда от УПИ Х-304 да се
урегулира УПИ Х-304 и УПИ ХХ-304 за ниско
жилищно строителство. Създаването на два УПИ
е допустимо с оглед изричното волеизявление
на собствениците на имота без сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка на подписите, тъй
като същите не си прехвърлят собственост, а си
остават идеални съсобственици на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
Спазена е нормата на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ
при урегулиране на УПИ ХХ-304, а именно 14 м
и 300 м повърхност. По отношение на УПИ Х-304,
доколкото е приложима горната норма, е спазено
изискването за площ.
За УПИ Х-304 изходът е осигурен по задънена
улица от о.т. 151а – о.т. 151б. Предвид това при
спазване на чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицето на УПИ X-304
е с ширината на предвидената задънена улица.
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Лицето (изходът) на УПИ ХХ-304 към улица е
по действаща улична регулация, докато на УПИ
Х-304 – по предвидената с проекта улица-тупик, с
което е спазено изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Задънената улица от о.т. 151а – о.т. 151б обслужва единствено УПИ X-304 и дължината є не
надвишава 100 м, предвид което ширината є е
3,5 м без необходимост същата да се предвиди с
уширение, осигуряващо обръщане на автомобилите
в обратна посока по аргумент на чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на триетажно свързано застрояване между
УПИ Х-304 и УПИ ХХ-304, което се допуска със
съгласие на собствениците им в съответствие с
чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Планът за застрояване се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 ЗУТ
по отношение изискуемите разстояния на ниски
жилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
С проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ при Столична община.
Планът за регулация предвижда изграждане на
улица от о.т. 151а – о.т. 151б, която е обект – публична общинска собственост, и по аргумент на
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост
компетентен да одобри плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1, чл. 21, ал. 5,
чл. 31, ал. 1, чл. 35, ал. 1 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2, т. 4 ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-37 от 3.05.2011 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Бенковски, кв. 36а, УПИ
Х-304; създаване на нови УПИ Х-304, ХХ-304 и
улица по о.т. 151а – 151б, по кафявите и зелените линии, цифри, текст и защриховки съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на м. Бенковски, кв. 36а, УПИ Х-304 и ХХ-304
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 157
от 28 март 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-69 от 16.11.2011 г. от Милка
Деянова Стефанова с искане за допускане изработването на проект за план за регулация и
застрояване за поземлен имот с идентификатор
44063.6221.3137, м. Брождан, до кв. 154, с. Лозен,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 182, том V, peг. № 17572, дело № 938 от
19.06.2008 г., пълномощно, скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3137,
задание за изготвяне на ПУП и мотивирано
предложение с обяснителна записка.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-93 от 22.11.2011 г.,
т. 11, е прието мотивираното предложение и
заданието.
На основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ със Заповед
№ РД-09-50-1482 от 24.11.2011 г. на главния архитект на Столична община е одобрено задание
за проектиране в обхват поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3137 по КККР на с. Лозен.
Със Заповед № РД-09-50-1488 от 29.11.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за улица от о.т. 14в до о.т. 25з и
поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3137
по КККР на с. Лозен.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-М-69 от 1.12.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-М-69 от 1.02.2012 г.
са внесени проекти за одобряване на изменение на план за регулация на улица от о.т. 14б
до о.т. 14в и план за регулация и застрояване
за създаване на УПИ XII-3137 и откриване на
улица от о.т. 14в до о.т. 25з, кв. 154, м. с. Лозен,
с обяснителна записка.
Представени са съгласувани проекти от „Софийска вода“ – АД, с № ТУ-5159 от 22.12.2011 г.
и „ЧЕЗ Разпределение“ – А Д, от 4.01.2012 г.,
декларация относно съществуващата дървесна
растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – СО, с № 94-С-СП-3 от 31.01.2012 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-403/4 от
8.05.2012 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок е постъпило
едно възражение, а именно: възражение № 6602403 от 21.04.2012 г. от Бисерка Ангелова Борисова
и Димитър Ангелов Николов, собственици на
поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.70
и 44063.6221.71.
Възражението е разгледано и обсъдено от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г., т. 2,
като е взето решение, че същото не се уважава,
тъй като няма друга техническа възможност за
откриване на улицата и е налице обществена
нужда от нея с оглед спазването на чл. 14, ал. 4,
чл. 60, ал. 1 и 2 и чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Направено е
и служебно предложение проектът да се съгласува
с МОСВ – „Басейнова дирекция“.

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

Представено е становище № 3579 от 7.08.2012 г.
на МОСВ – Басейнова дирекция, с което съгласува проекта.
Във връзка със становище на отдел „Правен“
от 24.07.2012 г. с писмо изх. № ГР-94-М-69 от
31.07.2012 г. проектът е върнат за дообявяване
на всички заинтересовани лица.
Проектът е дообявен, като съгласно писмо peг.
№ 6602-403/7 от 22.01.2013 г. на главния архитект
на район „Панчарево“ в законоустановения срок
възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-49 от
26.06.2012 г., т. 10, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Милка Деянова Стефанова, собственик на ПИ № 003065
по КВС, землище на с. Лозен, съгласно нотариален акт № 182, том V, peг. № 17572, дело № 938
от 19.06.2008 г. Въз основа на същия документ
за собственост лицето е вписано като такова в
приложената скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 44063.6221.3137.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници
следват имотните такива, като за същия се образува УПИ XII в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация от о.т. 14б до
о.т. 14в, което се налага за урегулиране на улица
от о.т. 14в до о.т. 25з, с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразувания УПИ XII3137 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Предвижданията за обекти публична общинска
собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о.т. 14в до о.т. 25з,
се извършват в обществен интерес и преценката
по допускането є е по целесъобразност, поради
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което и възражението от собствениците на поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.70
и 44063.6221.71 е неоснователно.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване в природна среда“
(Жм1). Предвиденото застрояване на жилищна
сграда е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
относно дървесната растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 5
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г., т. 2,
и № ЕС-Г-49 от 26.06.2012 г., т. 10, Столичният
общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на с. Лозен, кв. 154. Изменение на улица
от о.т. 14б до о.т. 14в; по кафявите и зелените линии и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
с. Лозен, кв. 154. Откриване на улица от о.т. 14в
до о.т. 25з. Отреж дане на УПИ ХII-3137; по
червените и сините линии и цифри съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ ХII-3137, кв. 154, с. Лозен, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

3564

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 779
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-123 от
12.03.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на част
от ПИ с КИ № 49309.22.5 по кадастралната карта на
с. Мулдава с проектен идентификатор 49309.22.224,
от която част се образува УПИ 49309.22.224 – за
жилищно строителство, съгласно нанесените
червени, сини и зелена линия, зачерквания и
надписи със зелен цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни
линии на застрояване с червен цвят, котировки с
черен цвят и показатели на режима на застрояване
със син цвят на приложения проект.
Одобрява план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП (ПРЗ) – план
за регулация и застрояване.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

3599

Председател:
Св. Шуманов
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РЕШЕНИЕ № 780
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-124 от
12.03.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на ПИ
с КИ № 99087.18.189 по кадастралната карта на кв.
Горни Воден, Асеновград, с отреждане на УПИ
99087.18.189 – жилищно застрояване, съгласно
нанесените червена и сини регулационни линии
и надписи със син цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни и
задължителни линии на застрояване с червен цвят,
котировки с черен цвят и показатели на режима на
застрояване със син цвят на приложения проект.
Одобрява план-схеми за водоснабд яване,
к а на л и з а ц и я и е лек т рифи к а ц и я к ъм П У П
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване за ПИ
с КИ № 99087.18.189 по кадастралната карта на
кв. Горни Воден, Асеновград.
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Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

3600

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 24
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за „Зърнобаза“ в ПИ
177013 в местността Друма в землището на с. Деков,
и ПУП – ПП на трасета за водопровод и електро
в ПИ 00635 в землището на с. Деков и част от
ул. Ленин в регулацията на населеното място.
2. Възлага на кмета на общината последващите
съгласно закона действия.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.

3574

Председател:
Ст. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-212
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

3590

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-213
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Лешница, община
Сандански, област Благоевград.
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ДЪРЖАВЕН

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

3591

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-214
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Голем Цалим,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

3592

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-215
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Малък Цалим,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

3593

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-216
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Струма, община
Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заин-
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тересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център Благоевград пред
Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
3594
ЗАПОВЕД № ОА-РР-217
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Ново Делчево,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
3595
ЗАПОВЕД № ОА-РР-218
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Любовка, община
Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
3596
ЗАПОВЕД № ОА-РР-219
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Дамяница, община
Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център Благоевград пред
Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
3597
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ЗАПОВЕД № ОА-РР-220
от 18 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Поленица, община
Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център Благоевград пред
Районния съд – гр. Сандански, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
3598

ОБЩИНА БОРОВО

.

РЕШЕНИЕ № 240
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 24, ал. 2 ЗОЗЗ
и чл. 35 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Борово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и план за застрояване (ПУП – ПП
и ПЗ) за изграждане на „Ветроенергиен парк
Обретеник“ – с. Обретеник, както следва:
• Парцеларен план за изграждане на проводи
(проводи ел. кабел 20 kV, свързващ ветрогенераторите на обекта „Ветроенергиен парк Обретеник“
с подстанцията за присъединяване към електро
преносната мрежа на „НЕК“ – ЕАД) в частта му
на преминаване през поземлени имоти по плана
за земеразделяне в местност Тръновица; ПИ
№ 000298 в местност Тръновица; ПИ № 000325
в местност Тръновица; ПИ № 000326 в местност
Тръновица; ПИ № 000331 в местност Тръновица.
• План за застрояване за 13 броя ветрогенератори върху обща площ 42,496 дка земеделска
земя, в т.ч. 10,661 дка за пътища за достъп в ПИ
с предишен № 000216 в местност Тръновица по
плана за земеразделяне на с. Обретеник, представляващ ПИ № 000267, 000333, 000334, 000335,
000336, 000337, 000338, 000339, 000340, 000341,
000342, 000343, 000344, 000345, 000346, 000347,
000348, 000349, 000350, 000351 – частна общинска,
пета категория, неполивна.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия във
връзка с одобряването на ПУП – ПЗ и ПП по т. 1.
3. Дава съгласие кмета на община Борово
след влизане в сила на ПУП – ПЗ и ПП по т. 1
да избере и назначи лицензиран оценител, който
да изготви пазарна оценка за учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, право
на преминаване и оценка на сервитутите върху
имотите по реда на ЗУТ съобразно одобрения
ПУП за „Ветроенергиен парк Обретеник“.
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Председател:
В. Панайотов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-07
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 9 от
24.04.2012 г. и № 33 от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи
№ 11 от 17.04.2013 г., № 8 от 27.02.2013 г. и № 10
от 1.04.2013 г. на Надзорния съвет Агенцията
за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на следните общински
нежилищни имоти:
– тавански етаж – ателие за творческа дейност, ул. Гео Милев 4, Бургас, с идентификатор
07079.610.295.5.5, ЗП 89 кв. м, с начална тръжна
цена 51 000 лв., стъпка на наддаване 510 лв. и
депозит 5100 лв.;
– бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35, Бургас, обект № 1, с идентификатор 07079.613.84.9.1,
ЗП 65,44 кв. м, с начална тръжна цена 69 900 лв.,
стъпка на наддаване 780 лв. и депозит 6990 лв.;
– офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ IX, кв. 5
по плана на ПЗ „Победа“, Бургас, с идентификатор
07079.659.506.1.9, ЗП 22,22 кв. м, с начална тръжна
цена 14 400 лв. без ДДС, стъпка на наддаване
150 лв. и депозит 1440 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект се
закупува в агенцията, Бургас, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч., в срок
до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие да се внесат по банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
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6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатата крайна тръжна цена за
обект офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ IX, кв.
5 по плана на ПЗ „Победа“, Бургас, се начислява
20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС във връзка с
§ 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби на ЗДДС.

3634

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 394
от 26 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 365 от
26.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Враца, и
мотиви, изложени в докладната записка, Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност и правния анализ на
юриста за срок 6 месеца на поземлен имот с
идентификатор 12259.1020.35 по КК на гр. Враца
с площ 276 кв. м заедно с построената в него дву
етажна сграда с идентификатор 12259.1020.35.1 със
застроена площ 78 кв. м, намиращи се на бул. Хр.
Ботев 55, Враца, Зона – Първа – ЦГЧ, УПИ VI35, кв. 20, АОС – частна № 2251 от 29.01.2013 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.35
по КК на гр. Враца с площ 276 кв. м заедно с
построената в него двуетажна сграда с идентификатор 12259.1020.35.1, със застроена площ
78 кв. м, намиращи се на бул. Хр. Ботев 55,
Враца, Зона – Първа – ЦГЧ, УПИ VІ-35, кв. 20,
АОС – частна № 2251 от 29.01.2013 г.
Начална тръжна цена на имота 68 000 лв. и
стъпка на наддаване 2000 лв. (върху крайната
цена частично се начислява ДДС).
2. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в „ОББ“ – клон Враца, по сметка на
Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца,
с краен срок 16 дни от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
3. Тръжната документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата
в Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Враца, ет. 1.
4. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 14 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра
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за административно обслужване на Община Враца
до 17 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 17-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3, стая № 80.
ІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
определя тръжна комисия.
ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжна документация за провеждане
на търг с явно наддаване, която съдържа следното:
1. решение на Общинския съвет – гр. Враца,
за обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на обява за явен търг, обнародвана в „Държавен вестник“;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. АОС – частна.
V. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имота или изтичане на
срока по т. І да се провеждат през 21 дни, като
всички горецитирани срокове се удължават също
с по 21 дни.
VІ. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга, и да сключи
договор със спечелилия търга участник.
Председател:
П. Аврамова
3636

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 454
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, одобрява подробен устройствен план
(парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) с обхват поземлен имот
№ 000290 – местен път, собственост на Община
Горна Оряховица – публична общинска собственост, поземлен имот № 121001, който представлява
пасище, мера – собственост на кметство – с. Първомайци, и поземлен имот № 204012, който
представлява иглолистна гора, собственост на
наследниците на Илия Пенев Какамъков, с цел
разполагане съоръжения и техните сервитути,
представляващ общински път. Укрепителните
мероприятия са във връзка с възникнали в този
участък свлачищни процеси.
Председател:
Д. Костадинов
3637
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ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 18-7
от 26 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
I. Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за
УПИ-II – „За културен дом“, в кв. № 720 и УПИ-I –
„За площад и озеленяване“, в кв. № 722 на ж.к.
Изгрев, както следва:
1. Променя се отреждането за УПИ-II, кв.
720 – от „За културен дом“ в „За ОО“, без да се
изменят начинът и характерът на застрояване.
2. От УПИ-I – „За площад и озеленяване“, в
кв. № 722 се образуват два нови УПИ:
– УПИ-II, кв. 722 – „За ОО“, с квадратура
1500 кв. м, със свободно ниско застрояване, с
показатели, както следва: коефициент за плътност
на застрояване – до 60 %, за интензивност – до
1,2, и минимална озеленена площ – 40 %;
– УПИ-III, кв. 722 – „За площад и озеленяване“,
с квадратура 347 кв. м.
II. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
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Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 855
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г. във връзка с § 8, ал. 6 от
преходните разпоредби), чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраст ру к т у ра, като предви ж да
трасето за електропровод за захранване на УПИ
704.435 – жилищно строителство, в местността
Ени кория, землище гр. Карлово, да мине през
ПИ 36498.704.9625 – полски път – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
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ВАС № 1536 от 1.02.2011 г. по адм.д. № 5326/2010 г.,
с което е отменена частично Заповед № 269 от
10.10.2008 г. на областния управител на област
Кюстендил, одобрявам промяна в регистъра към
плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ЗСПЗЗ за местност Гола Велика, землището на
с. Грамаждано (ЕКАТТЕ 17680), община Кюстендил, в частта за имоти № 39.111, 39.113, 39.123,
39.125, 39.129, както следва:
В регистъра към ПНИ за имот № 39.111 се
заличава „Михаил Спасов Христов“, за имот
№ 39.113 се заличава „Георги Атанасов Димитров“,
за имот № 39.123 се заличава „Асен Стойков
Христов“, за имот № 39.125 се заличава „Радойчо
Тодоров Спасов“, за имот № 39.129 се заличава
„Иван Янков Николов“. Като собственици на
имоти № 39.111, 39.113, 39.123, 39.125, 39.129 да
бъдат записани наследниците на Георги Стоименов Сербезки с решение № 12-9 от 26.11.1992 г.
на ПК – Кюстендил.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3543

За областен управител:
Г. Михайлова

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
ОБЩИНА КАРЛОВО

-

-

ДЪРЖАВЕН

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-142
от 17 април 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 28 на Ад
министративния съд – Кюстендил, от 25.01.2009 г.
по адм.д. № 214/2009 г., потвърдено с Решение на

РЕШЕНИЕ № 751
от 16 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Електропровод СН за електроснабдяване на поземлен имот (ПИ) 014081 и
ПИ 014082“ в землището на с. Радево, община
Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.

3625

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 752
от 16 април 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 081004 в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

3626

Председател:
К. Тачев
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РЕШЕНИЕ № 753
от 16 април 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 000207 в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

3627

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 754
от 16 април 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 000204 в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

3628

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 761
от 16 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно захранване на
фотоволтаична централа 30 kW върху покрива на
съществуваща сграда в ПИ 000393“ в землището
на с. Радево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

3629

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 283
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с разпоредбите на чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и § 124 ПЗРЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проекти за ПУП – план за застрояване за изграждане на ветрогенератори на част от
поземлени имоти: № 010001, № 010006, № 010028,
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№ 011073, № 011037, № 011050, № 011061, № 013094,
№ 013046, № 012002, № 012004, № 013082, № 013095,
№ 015004, № 015029, № 014030, № 014035, № 014016
и № 014057 в землището на с. Правенци, община
Нови пазар.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението на
ОбС – Нови пазар, за одобряване на плана в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

3685

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 284
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с разпоредбите на чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и § 124 ПЗРЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническа инфраструктура – пътна мрежа
за монтаж и обслужване на ветрогенератори за
добив на ел. енергия в землището на с. Правенци,
община Нови пазар, с трасе, преминаващо през
имоти, както следва: ПИ № 000216 (полски път),
ПИ № 000149 (полски път), ПИ № 000255 (полски
път), ПИ № 000113 (полски път), ПИ № 000007
(полски път), ПИ № 000206 (полски път), ПИ
№ 000009 (полски път), ПИ № 000270 (полски път),
ПИ № 000200 (полски път), ПИ № 010028 (частна
нива на „Пне Уинд Вентус Правенци“ – ООД),
ПИ № 010006 (частна нива на „Пне Уинд Вентус
Правенци“ – ООД), ПИ № 000027 (полски път),
ПИ № 000210 (полски път), ПИ № 000054 (полски
път), ПИ № 000137 (полски път), ПИ № 000025
(полски път), ПИ № 000205 (полски път), ПИ
№ 000220 (полски път), ПИ № 000209 (полски
път), ПИ № 000228 (полски път), ПИ № 000052
(полски път), ПИ № 000208 (полски път).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението на
ОбС – Нови пазар, за одобряване на плана в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 285
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с разпоредбите на чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и § 124 ПЗРЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническа инфраструктура – два подземни
електропровода и оптичен кабел от ветрогенератори, разположени в землището на с. Правенци,
община Нови пазар, до подстанция в ПИ 017033
в землището на с. Избул.
Засегнати от сервитута на ел. проводите са
имоти, както следва:
В землището на с. Правенци – ПИ № 000200
(полски път), ПИ № 000270 (полски път), ПИ
№ 000009 (полски път), ПИ № 000206 (полски
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път), ПИ № 000007 (полски път), ПИ № 000208
(полски път), ПИ № 012004 (нива – общинска
частна), ПИ № 000052 (полски път), ПИ № 000025
(полски път), ПИ № 000228 (полски път), ПИ
№ 000209 (полски път), ПИ № 000210 (полски път),
ПИ № 000027 (полски път), ПИ № 000220 (полски
път), ПИ № 000054 (полски път), ПИ № 000211
(полски път), ПИ № 000137 (полски път), ПИ
№ 000205 (полски път), ПИ № 000113 (полски път),
ПИ № 000255 (полски път), ПИ № 000149 (полски
път), ПИ № 000216 (полски път), ПИ № 000072
(пътища ІV клас), ПИ № 000235 (полски път),
ПИ № 000058 (полски път), ПИ № 000119 (полски
път), ПИ № 000244 (полски път), в регулацията
на с. Правенци улици от ОК 119-118-111-115-95.
В землището на с. Избул – ПИ № 000163 (път
ІV клас), ПИ № 000011 (полски път).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението на
ОбС – Нови пазар, за одобряване на плана в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

3687

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 286
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с разпоредбите на чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и § 124 ПЗРЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за застрояване на част от ПИ № 017033 в землището на
с. Избул, община Нови пазар, за изграждане на
„Повишаваща подстанция“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението на
ОбС – Нови пазар, за одобряване на плана в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

3688

Председател:
Н. Николов

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 388
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V, раздел І
от НТК и прието Решение № 290 от протокол № 19
от 29.11.2012 г. (ДВ, бр. 3 от 2013 г.) Общинският
съвет – гр. Павел баня, реши:
Да започне процедура по продажба на общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ:
масивна двуетажна сграда, построена 1969 г., със
ЗП 256 кв. м, представляваща:
– първи етаж – входно антре, две зали, битова
стая и два санитарни възела;
– втори етаж – входно стълбище, коридор,
зала за ритуали, четири стаи, два санитарни
възела и тераса,
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намираща се в УПИ ХІ – читалище, библиотека,
Клуб на младите и активните борци, паметник,
трафопост и общ. тоалетна в кв. 29 по плана
на с. Манолово, одобрен със Заповед № 2280 от
13.12.1985 г., съставен АОС № 2272 от 7.05.2012 г.
и акт за поправка № 2299 от 14.09.2012 г., чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
1. Определя минимална тръжна цена в размер
45 280 лв. без ДДС (приета с Решение № 388 от
протокол № 24 от 29.03.2013 г. на общинския
съвет). Стъпка за наддаване в размер 5 % от
началната тръжна цена, или 2264 лв.
2. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство: правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
3. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане
до участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум;
– други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
4. Тръжната документация се закупува в сградата на Община Павел баня, ул. Освобождание 15,
стая 6, ет. 2 – служба „Общинска собственост“, в
срок до 20 календарни дни от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“. Цената
на конкурсната документация е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня в
сградата на общината или по банкова сметка BG
91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC: UNCRBGSF код
44 70 00 при банка „УниКредит Булбанк“, клон
Казанлък, до изтичане на срока за подаване на
документите за участие. При закупуването на
документацията следва да бъдат представени
следните документи:
А) Юридическите лица и едноличните търговци представят:
а) док у мент – удостоверение за акт уално
правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация).
Б) Физическите лица, извън тези по буква
А), представят:
а) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация.
В) При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
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предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна,
приета с ПМС № 205 от 2002 г.
5. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
А) До участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карти или
удостоверение за актуално състояние).
Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
В) Кандидатите – физическ и/юридическ и
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Павел баня (доказва се с удостоверение, издадено
до 15 дни преди датата на търга).
6. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на търга в срок до 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
7. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003
18, BIC UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък. Краен срок за внасяне на
депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
9. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16 ч. на последния работен ден
преди датата на провеждането на търга.
10. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая 8, на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч.
11. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея.
12. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След
приключване на процедурата да внесе предложение в ОбС – гр. Павел баня, за определяне на
спечелилия търга участник.
13. Упълномощава кмета на община Павел
баня да подпише от името на органа по приватизация договор за приватизационна продажба
със спечелилия търга участник.

3567

Председател:
Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 389
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V, раздел І от
НТК и прието Решение № 228 от протокол № 17
от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Павел баня, реши:
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1. Да започне процедура по продажба на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ:
терен с площ 1737 кв.м, заедно с построените
в него ресторант, мокри и сервизни помещения
със ЗП 184 кв.м, намиращ се в УПИ І, кв. 33 по
плана на с. Долно Сахране, одобрен със Заповед
№ 150 от 16.03.1965 г., при граници и съседи:
улица с о.т. 102-100, паркинг, улица с о.т. 101-102,
парк и съставен АОС № 660 от 20.04.2004 г., чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Определя минимална тръжна цена в размер
40 640 лв. без ДДС (приета с Решение № 389 от
протокол № 24 от 29.03.2013 г. на общинския
съвет). Стъпка за наддаване в размер 5 % от
началната тръжна цена, или 2032 лв.
3. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство: правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
4. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане до
участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум;
– други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
5. Тръжната документация се закупува в сградата на Община Павел баня, ул. Освобождание 15,
стая № 6, ет. 2 – служба „Общинска собственост“,
в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Цената
на конкурсната документация е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня в
сградата на общината или по банкова сметка BG
91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC UNCRBGSF код
44 70 00 при банка „УниКредит Булбанк“, клон
Казанлък, до изтичане на срока за подаване на
документите за участие. При закупуването на
документацията следва да бъдат представени
следните документи:
А) Юридическите лица и едноличните търговци представят:
а) док у мент – удостоверение за акт уално
правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация).
Б) Физическите лица, извън тези по буква
А), представят:
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а) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация.
В) При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна,
приета с ПМС № 205 от 2002 г.
6. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
А) До участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карти или
удостоверение за актуално състояние).
Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
В) Кандидатите – физически/юридически лица
да нямат задължения към НАП и Община Павел
баня (доказва се с удостоверение, издадено до
15 дни преди датата на търга).
7. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на търга в срок до 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
8. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003
18, BIC UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък. Краен срок за внасяне на
депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
10. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на последния работен
ден преди датата на провеждането на търга.
11. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая 8, на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч.
12. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея.
13. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След
приключване на процедурата да внесе предложение в ОбС – гр. Павел баня, за определяне на
спечелилия търга участник.
14. Упълномощава кмета на община Павел
баня да подпише от името на органа по приватизация договор за приватизационна продажба
със спечелилия търга участник.

3568

Председател:
Хр. Петрова

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 310
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява комплексен проект по реда на чл. 150
ЗУТ – проект за частично изменение (ЧИ) на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, по смисъла на чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, специализирана план-схема за урбанизираните територии и инвестиционен проект
за обект: „Електронна съобщителна мрежа на
„Оптилинк Плевен“, подобект: „Оптично кабелно трасе с. Бутово – с. Недан – гр. Павликени,
община Павликени, област Велико Търново“, с
възложител: „Оптилинк Плевен“ – ООД, Плевен,
ул. Иван Вазов 4, ет. 5.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Павликени до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Дончев
3638
РЕШЕНИЕ № 313
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява проект за частично изменение (ЧИ)
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) за УПИ ІІ – „за кметство“,
в кв. 81 и УПИ ІІ – „за парк“, в кв. 86 по ПУП
на гр. Павликени, като се заличава неоткритата
улична отсечка о.т. 552 до о.т. 546. Същата се
преустройва като пешеходна алея. Коригира се
тупикът о.т. 553 и о.т. 554 северно от сградата на
Община Павликени, с което се регламентира в
ПУП на гр. Павликени връзката му с бул. Руски.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Павликени до Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
Д. Дончев
3639
РЕШЕНИЕ № 319
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Об ек т на т ърга – д ворно м яс т о с п лощ
2300 кв. м, заедно с построените в него: сграда
с масивна, монолитна конструкция с дървен гре-
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доред, застроена площ – 166,72 кв. м; стопански
постройки с паянтова дървена конструкция, състоящи се от сграда със застроена площ 190,10 кв. м
и навес със застроена площ 81,50 кв. м, намиращи
се в кв. 29, УПИ I-80 по подробния устройствен
план на с. Мусина, актуван с акт за частна общинска собственост № 813 от 17.05.2002 г.
Начална тръжна цена – 13 874 лв. без ДДС,
представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими
имоти. Сделката е облагаема с ДДС. ДДС ще
бъде начислен съгласно ЗДДС върху достигнатата
крайна тръжна цена.
Стъпка на наддаване – 500 лв.
Депозит за участие в търга – 1300 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация да се закупи до 12 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Срокът за закупуване на тръжната документация
не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Публичният търг да се проведе на 25-ия ден
след обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати да
бъде проведен повторен търг при същите условия
30 дни след датата на първата тръжна процедура.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от това решение.
3. Възлага на кмета на община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на община Павликени да сключи приватизационния договор за
покупко-продажба със спечелилия публичния
търг участник.
Председател:
Д. Дончев
3640

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 472
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до имот с идентификатор
56126.420.7, м. Ръждак, землище на гр. Петрич, с
трасе и сервитути към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 56126.402.10.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване до имот с идентификатор
56126.420.7, м. Ръждак, землище на гр. Петрич, с
трасе и сервитути към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 56126.402.10.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
3663
РЕШЕНИЕ № 474
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване до имот 000498, м. Върбица,
землище с. Дрангово, с трасето и сервитутите,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: 000499, 000188, 000404, землище с. Дрангово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
3602
РЕШЕНИЕ № 475
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване от електропровод
20 kV „Оранжерии“ до поземлен имот № 022032,
местност Капсиди, землище на с. Чучулигово,
община Петрич, с трасе и сервитути към него,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
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имоти в масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: ПИ № 000188, 021005, 022010, 022011,
022031, землище с. Чучулигово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

3664

Председател:
Д. Танев

Председател:
Д. Танев

в
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3002), участък от км 0+000 до км 12+360“, разположен на територията на община Никопол и
община Белене.
Писмени възражения, предложения и искания
могат да се направят чрез областния управител на област Плевен пред Административния
съд – Плевен, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.

3682

За областен управител:
Т. Гетов

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 477
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване от електропровод 20 kV
„Оранжерии“ до поземлен имот № 013049, местност
Тафтино, землище на с. Рупите, община Петрич, с
трасе и сервитути към него, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: ПИ № 000348, 000396,
000342, 000350, 105060, 000125, 013047, 013048, землище на с. Кърналово и с. Рупите.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод и външна канализация
за поземлен имот № 013049, местност Тафтино,
землище на с. Рупите, община Петрич, с трасе
и сервитути към тях, предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: за външен
водопровод: ПИ № 000125, 000329, 011026, 011027,
011035, землище на с. Рупите, за външна канализация: ПИ № 000125, 000158, 013049, 014001,
014003, землище на с. Рупите.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

3665

ВЕСТНИК

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-27-02
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА в изпълнение
на чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура: „Реконструкция и
рехабилитация на Път PVN 2122 (ІІІ-304, Бацова
махала – Новачене), Санадиново – Граница общ.
(Никопол – Белене) – Петок ладенци – Граница
общ. (Белене – Левски) – Стежерово (Път ІІІ-

РЕШЕНИЕ № 323
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
72 лв./кв.м без ДДС, приета с решения № 752 от
26.02.2009 г., 753 от 26.02.2009 г., 754 от 26.02.2009 г.
и 751 от 26.02.2009 г. на ОбС, с 20 % и обявява за
начална тръжна цена сумата 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
2.1. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.510 с площ
633 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7756 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 215, под № 164, том 1, парт. книга том 455 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.2. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.511 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7757 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 216, под № 165, том 1, парт. книга том
456 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.3. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.512 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7758 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 218, под № 167, том 1, парт. книга том 452 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
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2.4. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.513 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7759 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 220, под № 169, том 1, парт. книга том
454 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.5. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 65231.913.514
с площ 634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7760 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 223, под № 172,
том 1, парт. книга том 457 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.6. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.525
с площ 735 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7769 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 185, под № 134,
том 1, парт. книга том 420 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.7. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.527 с площ
755 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7771 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 187, под № 136, том 1, парт. книга том
422 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.8. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.528 с площ
647 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7772 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 188, под № 137, том 1, парт. книга том
423 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.9. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.540 с площ
545 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собстве-

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

ност № 7779 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 193, под № 142, том І, парт. книга том 429 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.10. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 65231.913.541
с площ 569 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7780 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 194, под № 143,
том І, парт. книга том 431 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.11. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.542
с площ 541 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7781 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 195, под № 144,
том І, парт. книга том 432 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.12. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.543 с площ
631 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7782 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 196, под № 145, том І, парт. книга том 433 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.13. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.544
с площ 751 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7783 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 198, под № 147,
том І, парт. книга том 434 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.14. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.545
с площ 784 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7784 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 199, под № 148,
том І, парт. книга том 435 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.15. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.546
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с площ 654 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7785 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 200, под № 149,
том І, парт. книга том 436 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.16. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.547
с площ 640 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7786 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 201, под № 150,
том І, парт. книга том 437 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.17. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.548 с площ
589 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7787 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 202, под № 151, том І, парт. книга том
438 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.18. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.549
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7788 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 203, под № 152,
том І, парт. книга том 439 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.19. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.550
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7789 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 204, под № 153,
том І, парт. книга том 440 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв.м без ДДС.
2.20. УПИ – парцел ХХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206г по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.571
с площ 501 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
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общинска собственост № 10940 от 5.03.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м без ДДС.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

3689

Председател:
И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 399
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.918.213 – апартаментен комплекс „Боровец гардънс“, със застроена площ 1353 кв. м,
брой етажи 5, с предназначение: апартаментен
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хотел съгласно одобрената със Заповед № РД18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор
на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3 от
12.01.2010 г. на началника на СГКК кадастрална
карта на гр. Самоков, ведно със съответното
право на строеж при начална тръжна цена в
размер 4 298 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 5
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 %, при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея, проекта на
предварителен договор и упълномощава кмета
на община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
Поземлен имот № 013001 с площ 1998 кв. м,
начин на трайно ползване: нива, категория на
земята: седма, в м. Света Петка, землище с. Ярлово, актуван с АОС № 11246 от 9.08.2012 г.,
вписан на 27.08.2012 г. под № 1495, под № 43, том
6, парт. книга том 22550 в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
6900 лв. – 3,45 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен весткник“.

Председател:
И. Коцева

Председател:
И. Коцева
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РЕШЕНИЕ № 665
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с

3691

РЕШЕНИЕ № 666
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
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имущество във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началните тръжни цени за поземлен имот № 323038 в размер 4110,60 лв. – 5,10 лв./
кв.м, и за поземлен имот № 323040 в размер
5610 лв. – 5,10 лв./кв.м., приети с Решение № 166
от 22.03.2012 г. на ОбС, с 50 % и обявява за начална тръжна цена следните суми:
– за ПИ № 323038 в размер 2055,30 лв. – 2,55 лв./
кв.м без ДДС;
– за ПИ № 323040 в размер 2805 лв. – 2,55 лв./
кв.м.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– ПИ № 323038 с площ 806 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10894 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
№ 158, под № 91, том 1, парт. книга том 18904 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена в размер 2055,30 лв. – 2,55 лв./
кв.м без ДДС;
– ПИ № 323040 с площ 1100 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10895 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
№ 159, под № 92, том 1, парт. книга том 18903 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена в размер 2805 лв. – 2,55 лв./кв.м.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър-
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га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател:
И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 668
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
Поземлен имот № 61 в кадастрален район
№ 662 с площ 8744 кв. м в м. Високи рид, землище с. Ковачевци, актуван с АОС № 11232 от
2012 г., вписан на 20.07.2012 г. под № 1247, под
№ 58, том 5, парт. книга том 21517 в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 131 000 лв. – 15 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
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на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

Председател:
И. Коцева

Председател:
И. Коцева
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РЕШЕНИЕ № 669
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
Имот пл. № 298 с площ 1086 кв. м в кв. 51
съгласно одобрения със Заповед № 0613 от 1961 г.
регулационен план на с. Белчин, актуван с АОС
№ 11386 от 5.12.2012 г., вписан на 7.12.2012 г. под
№ 2223, под № 159, том 8, парт. книга том 3883 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 27 100 лв. – 24,95 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
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РЕШЕНИЕ № 670
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор № 65231.907.207
с площ 694 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, съгласно одобрената със
Заповед № 300-5-34 от 15.05.2004 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед
№ КД-14-23-277 от 10.12.2012 г. на началник на
СГКК – Софийска област, кадастрална карта на
гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел V-138,
139 в кв. 424 по плана на гр. Самоков, актуван с
АОС № 11486/2013 г., при начална тръжна цена
34 700 лв., или 50 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.

е
к
н
г
н
о
д

п
в
с
с
н

3

ч
з
о
а
О

д
н

№
п
с
н
ч
о
в
п

№
п
с
н
ч
о
в
н

№
п
п
н
ч
о
в
п

ц
п
н

н

о
в
1
г
н

и

-

е

а

,

и

7
-

-

я

т

%

-

я
и

-

т

-

в
а

-

а

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
3695
РЕШЕНИЕ № 671
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. Самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.901.221.1.10 в сграда 1 (ж.бл. Слатина), разположена в ПИ с идентификатор № 65231.901.221,
с предназначение: за търговска дейност, брой нива
на обект: едно, с площ 19,82 кв. м, прилежащи
части: 1,20 ид.ч. от РЗП, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11288 от 3.10.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 4360 лв. без ДДС.
1.2. Самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.901.221.1.11 в сграда 1 (ж.бл. Слатина), разположена в ПИ с идентификатор № 65231.901.221,
с предназначение: за търговска дейност, брой нива
на обект: едно, с площ 19,44 кв. м, прилежащи
части: 1,17 ид.ч. от РЗП, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11289 от 3.10.2012 г.,
вписан в Службата по вписваният – Самоков, при
начална тръжна цена 4277 лв. без ДДС.
1.3. Самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.901.221.1.12 в сграда 1 (ж.бл. Слатина), разположена в ПИ с идентификатор № 65231.901.221 с
предназначение: за търговска дейност, брой нива
на обект: едно, с площ 21,60 кв. м, прилежащи
части: 1,31 ид.ч. от РЗП, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11290 от 3.10.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 4752 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
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5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

3696

Председател:
И. Коцева

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за ПИ 000517,
000519, 000522 и 000523 по КВС на землището на
гр. Стамболийски, като:
В плана за регулация от ПИ 517,519,522 и 523
се образуват два нови УПИ:
I-519 – за производствени и складови дейности,
администрация, и
II-517,519,522,523 – за обществено и делово
обслужване, рекреация и спорт, по надписите в
син цвят и линии в червен и син цвят.
В плана за застрояване: за новообразуваните
УПИ се одобрява ново, свободно и свързано
застрояване, разположено в рамките на ограничителните и задължителни линии, показани с
плътен червен пунктир и плътна червена линия,
и запазващо се застрояване в плътна черна линия
и коти в черно.
За УПИ I-519 – за производствени и складови
дейности, администрация, се одобряват градо
устройствени показатели: плътност на застрояване – до 80 %, височина – до 120 м; Кинт. – до
2,5; озеленяване – повече от 20 %, от които 1/3
с дървесна растителност.
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За УПИ II-517,519,522,523 – за обществено и делово обслужване, рекреация и спорт, се одобряват:
плътност на застрояване – до 60 %, височина – до
27 м; Кинт. – до 2, озеленяване – повече от 30 %,
от които 1/3 с дървесна растителност.
Одобряват се ПП за газоснабдяванс, електроснабдяване, питейно и противопожарно водоснабдяване, канализация и газификация.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародване му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община Стамболийски.

3571

Председател:
Н. Дочев

РЕШЕНИЕ № 19
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, т. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за ПИ 000217 по
КВС на землището на гр. Стамболийски, като:
В плана за регулация се образуват два нови
УПИ:
I-217 – за производствени и складови дейности, пречиствателна станция и депониране на
отпадъци;
II-217 – за производствени и складови дейности,
възстановяване и рекултивация по сините надписи
и линии в червен и син цвят.
В плана за застрояване: за новообразуваните
УПИ се одобрява ново, свободно, високоетажно
застрояване, разположено в рамките на ограничителните линии, показани с плътен червен пунктир
и коти в черно, и градоустройствени показатели:
плътност на застрояване – до 80 %; височина – до
120 м; Кинт. – до 2,5, озеленяване – повече от
20 %, от които 1/3 с дървесна растителност.
В ПП се одобряват план-схемите за питейно
и противопожарно водоснабдяване, канализация
и газификация.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община Стамболийски.

3572

Председател:
Н. Дочев

ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 612
от 15 април 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 ППЗНП
и Решение № 366 от 29.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, нареждам:
Преобразувам Седмична детска градина № 19
„Щурче“ – Хасково, в Обединено детско заведение № 19 „Щурче“ – Хасково, с адрес Хасково,
ул. Пролетарска 5, считано от 1.05.2013 г.
Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки (Наредба № 26 от 2008 г. за устройството
и дейността на детските ясли и детските кухни
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и здравните изисквания към тях) за нормалното
функциониране на яслената група на обединеното
детско заведение.
Яслената група да започне прием на деца
считано от 1.09.2013 г.
Кмет:
Г. Иванов

3631

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 246
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 203-204 и план за
регулация (ПР) за УПИ І – „Резервоар“, в кв. 3
по плана на гр. Чирпан.
Проектът предвижда промяна на част от южната улична регулационна линия на улица с осови
точки 203 и 204, като се запазва успоредността на
съществуващата улична регулация на отстояние
2 м от най-изпъкналата част на подпорната стена
на напорен резервоар 400 куб. м до регулационната
линия, вследствие на което ширината на улица с
о.т. 203-204 се променя от 13 м на 10 м.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

3569

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 330
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
имот № 115047, местност Пред фуражен цех,
по КВС с. Белоградец, собственост на „Лим
метал“ – ООД, за водоснабдяване на имота.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.

3573

Председател:
Н. Стефанов

6. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регио
налното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-19 от 12.04.2013 г. на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Ре-
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конструкция и електрификация на железопътната
отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600
в междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
36 км. Участък: Междугарие Симеоновград – Харманли от км 259+400 до км 266+000, намиращ
се на територията на общините Симеоновград
и Харманли, област Хасково, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Административния съд – Хасково, в 3-дневен
срок от съобщаването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Хасково, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
3643
9. – Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството съобщава, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-17 от 11.04.2013 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обект: „Довеждащ водопровод
за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе,
с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и
Полеви учебен полигон „Ново село“, разположен на
територията на община Сунгурларе, област Бургас,
и община Котел, област Сливен, IV етап: от км
6+611 до км 13+239, включително отклонение до
напорен резервоар гр. Сунгурларе, разположен в
землищата на с. Черница и гр. Сунгурларе, община
Сунгурларе, област Бургас, с разпореждане за предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ, а по отношение на чл. 60 АПК – в
3-дневен срок от съобщаването му.
3644
14. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт открива
процедура за избор на „Административен ръко-
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водител – председател“ на Военен съд – гр. София – изтичащ мандат на 7.05.2013 г. В 14-дневен
срок от датата на обнародване на свободната
длъжност в „Държавен вестник“ кандидатите
следва да подадат в администрацията на ВСС
заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата
за избор на административни ръководители на
органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1,
т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора за
административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им 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 и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3729
15. – Висшият съдебен съвет обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3 във връзка
с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ 85 свободни длъжности за „прокурор“ в районните прокуратури,
които да се заемат след конкурс за преместване
чрез събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт

Свободни длъжности за районни прокурори

Конкурс за преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване 20 %

1

2

3

4

Районна прокуратура гр. Асеновград

1

1

0

Районна прокуратура гр. Балчик

1

1

0

Районна прокуратура гр. Благоевград

3

3

0

Районна прокуратура гр. Бургас

7

5

2

Районна прокуратура гр. Бяла Слатина

1

1

0

Районна прокуратура гр. Варна

10

8

2

Районна прокуратура гр. В. Търново

1

0

1

Районна прокуратура гр. Велинград

2

1

1

Районна прокуратура гр. Г. Оряховица

1

1

0

Районна прокуратура гр. Гоце Делчев

1

1

0

Районна прокуратура гр. Гълъбово

1

1

0

Районна прокуратура гр. Девин

1

1

0
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2

3

4

Районна прокуратура гр. Добрич

1

1

0

Районна прокуратура гр. Елхово

1

1

0

б

Районна прокуратура гр. Карлово

1

1

0

Районна прокуратура гр. Котел

1

1

0

б

Районна прокуратура гр. Кърджали

1

0

1

Районна прокуратура гр. Левски

1

0

1

Районна прокуратура гр. Монтана

1

1

0

Районна прокуратура гр. Несебър

2

2

0

Районна прокуратура гр. Нова Загора

1

0

1

б

Районна прокуратура гр. Оряхово

1

1

0

Районна прокуратура гр. Панагюрище

1

1

0

Районна прокуратура гр. Плевен

7

6

1

Районна прокуратура гр. Пловдив

9

7

2

Районна прокуратура гр. Разлог

2

1

1

Районна прокуратура гр. Самоков

1

0

1

Районна прокуратура гр. Сандански

2

2

0

Районна прокуратура гр. Свиленград

2

2

0

Районна прокуратура гр. Средец

2

2

0

Районна прокуратура гр. Стара Загора

2

2

0

Районна прокуратура гр. Тутракан

1

1

0

Районна прокуратура гр. Харманли

2

1

1

Районна прокуратура гр. Чепеларе

1

1

0

Районна прокуратура гр. Червен бряг

1

1

0

Районна прокуратура гр. Чирпан

1

1

0

Районна прокуратура гр. Шумен

1

1

0

Софийска районна прокуратура

9

7

2

3
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На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180
ЗСВ обявява конкурс за преместване чрез събеседване на 68 свободни длъжности за „прокурор“
в районните прокуратури, както следва:
1. Районна прокуратура Асеновград – 1 свободна длъжност;
2. Районна прокуратура гр. Балчик – 1 свободна длъжност;
3. Районна прокуратура Благоевград – 3 свободни длъжности;
4. Районна прокуратура гр. Бургас – 5 свободни
длъжности;
5. Районна прокуратура гр. Бяла Слатина –
1 свободна длъжност;
6. Районна прокуратура гр. Варна – 8 свободни
длъжности;
7. Районна прокуратура Велинград – 1 свободна длъжност;
8. Районна прокуратура гр. Г. Оряховица –
1 свободна длъжност;
9. Районна прокуратура гр. Гоце Делчев – 1 свободна длъжност;
10. Районна прокуратура гр. Гълъбово – 1 свободна длъжност;
11. Районна прокуратура гр. Девин – 1 свободна длъжност;
12. Районна прокуратура гр. Добрич – 1 свободна длъжност;

13. Районна прокуратура гр. Елхово – 1 свободна длъжност;
14. Районна прокуратура гр. Карлово – 1 свободна длъжност;
15. Районна прокуратура гр. Котел – 1 свободна длъжност;
16. Районна прокуратура гр. Монтана – 1 свободна длъжност;
17. Районна прокуратура гр. Несебър – 2 свободни длъжности;
18. Районна прокуратура гр. Оряхово – 1 свободна длъжност;
19. Районна прокуратура гр. Панагюрище –
1 свободна длъжност;
20. Районна прокуратура гр. Плевен – 6 свободни длъжности;
21. Районна прокуратура гр. Пловдив – 7 свободни длъжности;
22. Районна прокуратура гр. Разлог – 1 свободна длъжност;
23. Районна прокуратура гр. Сандански – 2 свободни длъжности;
24. Районна прокуратура Свиленград – 2 свободни длъжности;
25. Районна прокуратура гр. Средец – 2 свободни длъжности;
26. Районна прок у рат у ра гр. Стара Загора – 2 свободни длъжности;

б

1

б

б

н
а
м
„
з
н
т
М
д
н
к
д
В
н
3

с
в
с
к
н
п

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

27. Районна прокуратура гр. Тутракан – 1 свободна длъжност;
28. Районна прокуратура гр. Харманли – 1 свободна длъжност;
29. Районна прокуратура гр. Чепеларе – 1 свободна длъжност;
30. Районна прокуратура гр. Червен бряг –
1 свободна длъжност;
31. Районна прокуратура гр. Чирпан – 1 свободна длъжност;
32. Районна прокуратура гр. Шумен – 1 свободна длъжност;
33. Софийска районна прокуратура – 7 свободни длъжности.
На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт
(по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от
кандидата през последните 3 години от дейността
му, избрани на случаен принцип; копие от 3 акта,
изготвени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани от него; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества. Конкурсът
да се проведе чрез събеседване по практически
въпроси, свързани с прилагането на законите,
касаещи дейността на органа в съдебната власт,
за който кандидатства. Датата, часът и мястото
за провеждане на събеседването да се определят
от конкурсната комисия след конституирането є
и да се публикуват на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет.
3730
46. – Военномедицинската академия на основание Заповед № 366 от 15.04.2013 г. на началника на
академията обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по научната специалност
„Ортопедия и травматология“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.1. „Медицина“ в катедра „Ортопедия,
травматология и реконструктивна хирургия“ в
МБАЛ – София, към ВМА. Срок за подаване на
документите – 2 месеца от датата на обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурса и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повечe информация: Учебнонаучен отдел, тел. 922-51-30.
3605
50. – Нов български университет обявява
следните конкурси за главни асистенти: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (историчес
ка граматика на испанския език) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
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Политически науки – двама; област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (танцов
театър) – един; професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство (компютърни
технологии в музиката, компютърно музициране,
синтезатор) – един, всичките със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
офис 215, тел. 811-02-35, 811-02-15.
3581

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 10396/2012 г. по описа на І
отделение, 1 състав, насрочено за 5.06.2013 г. в
13,30 ч., по жалба на „Алдес“ – ЕООД, София,
и „Булстрой 95“ – ООД, София, като собственици на имот с идентификатор № 68134.4360.627,
и жалба на Димитър Любомиров Зидаров от
София като собственик на имоти с идентификатори № 68134.4360.299 и № 68134.4360.300, срещу
Решение № 407 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет по протокол № 21 от 19.07.2012 г. в
частта относно плана за регулация и застрояване
на УПИ ХІІІ „за озеленяване с режим на Тго“,
кв. 9, м. Люлин – 7 м.р. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
3609
Районният съд – Нови пазар, гражданска
колегия, II състав, призовава Сюлбие Акифова
Мустафова, Ремзие Коджаоглу, Вахиде Коджаоглу,
Назире Коджаоглу, Ахмед Коджаоглу, Зейнеп
Коджаоглу, Мехмед Коджаоглу и Лейля Коджаоглу, с неизвестни адреси в Република Турция,
да се явят в съда на 10.06.2013 г. в 13,30 ч. като
ответници по гр.д. № 155/2013 г., заведено от
Ерол Ербил, Четин Ербил, Неджметтин Ербил,
Метин Ербил, Нуран Ербил, Нурджан Ватансевер,
Алпаслан Коджаоглу, Атилла Коджаоглу, Салих
С. Коджаоглу, Вечийе Коджаоглу, Мукаддес Коджаоглу, Шюкрю Коджаоглу, Хедийе Паша, за
делба. Ответниците да посочат съдебни адреси,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3648
Сливенският районен съд призовава Анжелика
Владиславовна Желева, родена на 11.09.1982 г.,
гражданка на Русия, без настоящ и постоянен
адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда на 14.06.2013 г.
в 9,10 ч. (резервна дата 4.10.2013 г. в 9,10 ч.) като
ответница по гр. д. № 188/2013 г., заведено от Стефан Димитров Желев от Сливен. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3646
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт по трудови и ин
дустриални отношения, заетост и социални
дейности“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 10.06.2013 г. в 17,30 ч. в София, ул.
Позитано 14, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС за 2012 г.; 2. промени
в устава на сдружението; 3. освобождаване на
членове на УС и приемане на нови; 4. промени
в състава на ОС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
3621
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна академия на
изкуствата „Европа“, София, на основание чл. 29
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.06.2013 г. в 18 ч. в офиса на
сдружението по адреса на седалището и адреса на
управлението: София, ул. Цар Асен 98, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. предложение за промяна
на статута на сдружението за осъществяване на
дейността му, а именно: от частна полза да се
промени в сдружение за осъществяване на обществеполезна дейност; 2. прием на членовете на
сдружението; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение
при секретаря на сдружението.
3512
1. – Управителният съвет на ББК „Феникс
Ресурс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на камарата на 14.06.2013 г. в 15,15 ч. в
седалището на камарата в София, ул. Софроний
Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на камарата за 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета на УС за
2012 г.; 2. отчет за дейността на КС на камарата
за 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчет
на КС за дейността му през 2012 г.; 3. приемане
на размера на членския внос и бюджета на камарата за 2013 г.; проект за решение – ОС приема
размера на членския внос и бюджета за 2013 г.;
4. организационни – промени в състава на УС;
проект за решение – ОС приема направените
предложения; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3622
1. – Управителният съвет на Сдружение на
Бургаските болници, Бургас, на основание чл. 26
и сл. от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 7.06.2013 г. в 10 ч. в Бургас, кв. Ветрен, ул.
Александър Стамболийски, при следния дневен
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ред: 1. приемане за обсъждане и разглеждане на
подадена до сдружението молба за освобождаване
на председателя на управителния съвет на сдружението Семир Хусеин Абумелих; предложение за
решение – ОС предлага да бъде освободен председателят на управителния съвет на сдружението
Семир Хусеин Абумелих; 2. избор на нов председател на управителния съвет на сдружението;
предложение за решение – ОС предлага да бъде
избрана за председател на управителния съвет
на сдружението Недялка Паскалева Атанасова; 3.
утвърждаване на приемането на Николай Асенов
Игнатов от Стара Загора, ул. Августа Траяна 29,
вх. А, ет. 8, ап. 22, като член в сдружението по
повод постъпило от него искане; предложение
за решение – ОС утвърждава приемането за нов
член на сдружението на Николай Асенов Игнатов. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
поискване ще бъдат представени на всеки член
безплатно. При липса на кворум на основание
чл. 30 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3562
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Лаута Арми
Боен клуб“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 10.06.2013 г. в 10 ч. в сградата на бул.
Шести септември 177, Пловдив, общо събрание
при следния дневен ред: 1. вземане решение за
преминаване на сдружение „Лаута Арми Боен
клуб“, Пловдив, от частна в обществена полза;
2. вземане решение за освобождаване на Атанас
Николаев Войняговски от управителния съвет на
сдружението и съответно назначаването на друго
физическо лице на неговото място.
3611
40. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Приятели на Патиланчо“,
Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.06.2013 г. в 17,30 ч. в сградата на ЦДГ „Патиланчо“ в Тутракан, ул. Гео
Милев 17, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. представяне и приемане на
годишния финансов отчет и доклад за дейността
на сдружението за 2012 г.; 3. освобождаване от
длъжност на членовете на управителния съвет;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
при същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали по
дневния ред на посочения адрес от 13 до 17 ч.
всеки работен ден.
3702
Георги Димитров Иванов – ликвидатор на
фондация „Тангра М“ – София, в ликвидация по
ф. д. № 12997/2007 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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