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Народно събрание
Решение за избиране на Комисия по
икономическата политика и туризъм
Решение за избиране на Комисия по
енергетика
Решение за избиране на Комисия по
бюджет и финанси
Решение за избиране на Комисия по
правни въпроси
Решение за избиране на Комисия по
регионална политика и местно самоуправление
Решение за избиране на Комисия по
инвестиционно проектиране
Решение за избиране на Комисия по
външна политика
Решение за избиране на Комисия по
отбрана
Решение за избиране на Комисия по
вътрешна сигурност и обществен ред
Решение за избиране на Комисия по
земеделието и храните
Решение за избиране на Комисия по
труда и социалната политика
Решение за избиране на Комисия по
въпросите на децата, младежта и
спорта
Решение за избиране на Комисия по
здравеопазването
Решение за избиране на Комисия по
околната среда и водите
Решение за избиране на Комисия по
транспорт, информационни технологии и съобщения
Решение за избиране на Комисия по
културата и медиите
Решение за избиране на Комисия за
взаимодействие с граждански организации и движения
Решение за избиране на Комисия за
борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Решение за избиране на Комисия за
контрол над службите за сигурност,
използването и прилагането на спе-
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циалните разузнавателни средства и
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
8
Решение за избиране на Комисия по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
8
Решение във връзка с внесените от
Министерския съвет на Република
България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и
демократизиране на управлението“
9
Решение за създаване на Временна
комисия за изработване на проект на
нов Изборен кодекс
9
Решение за подкрепа на мерките на
правителството за ребалансиране и
стабилизиране на енергетиката
10
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
10
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
10
Министерски съвет
Постановление № 135 от 21 юни
2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно
или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на
учебната 2013/2014 г.
Постановление № 136 от 21 юни
2013 г. за предоставяне на средства
на Българския Червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение
на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица
Постановление № 137 от 21 юни
2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на
Авиоотряд 28 за 2013 г.
Постановление № 138 от 21 юни
2013 г. за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249
на Министерския съвет от 2009 г.
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ДЪРЖАВЕН

 Постановление № 139 от 26 юни
2013 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23
на Министерския съвет от 2008 г.
12
Централна избирателна комисия
 Решение № 2723-НС от 24 юни 2013 г.
за обявяване за избран за народен пред-
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ставител във 02. многомандатен изборен район – Бургаски, Пенко Атанасов
Атанасов от листата на КП „Коалиция за България“
12
 Решение № 2724-НС от 24 юни 2013 г.
за обявяване за избран за народен
представител в 24. многомандатен изборен район – София, Таско Михайлов
Ерменков от листата на КП „Коалиция за България“
12

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическата
политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 1, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по икономическата политика
и туризъм се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на
Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Алиосман Ибраим Имамов.
Заместник-председатели:
1. Румен Василев Гечев,
2. Ферихан Илиязова Ахмедова,
3. Петър Иванов Петров.
Членове:

Васил Миланов Антонов,
Георги Стоянов Кадиев,
Жельо Иванов Бойчев,
Корнелия Петрова Нинова,
Петър Георгиев Кънев,
Явор Бориславов Куюмджиев,
Йордан Кирилов Цонев,
Николай Веселинов Александров.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5088

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 2, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по енергетика се състои от
20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 2 от Парламентарната
група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Рамадан Байрам Аталай.
Заместник-председатели:
1. Явор Бориславов Куюмджиев,
2. Мустафа Сали Карадайъ,
3. Магдалена Ламбова Ташева.
Членове: Димитър Ангелов Горов,
Жельо Иванов Бойчев,
Красимир Христов Янков,
Мариана Господинова Тотева,
Николай Симеонов Малинов,
Петър Илиев Дулев,
Емил Кирилов Иванов,
Адриан Христов Асенов.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5089

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 3, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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ДЪРЖАВЕН

РЕШИ:
1. Комисията по бюджет и финанси се
състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Йордан Кирилов Цонев.
Заместник-председатели:
1. Петър Георгиев Кънев,
2. Рушен Мехмед Риза,
3. Маргарита Николаева Николова.
Членове: Георги Чавдаров Анастасов,
Георги Стоянов Кадиев,
Димитър Ангелов Горов,
Дора Илиева Янкова,
Лазар Огнянов Попов,
Румен Василев Гечев,
Сергей Манушов Кичиков,
Николай Веселинов Александров.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5090

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 4, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правни въпроси се състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Христо Дамянов Бисеров.
Заместник-председатели:
1. Филип Стефанов Попов,
2. Хамид Бари Хамид,
3. Явор Божилов Нотев.
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Екатерина Василева Заякова,
Мариана Господинова Тотева,
Мая Божидарова Манолова,
Смиляна Николова НитоваКръстева,
Янаки Боянов Стоилов,
Митхат Сабри Метин,
Петър Иванов Петров.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5091

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална по
литика и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 5, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по регионална политика
и местно самоуправление се състои от 20
народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 2 от Парламентарната
група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Димчо Димитров Михалевски.
Заместник-председатели:
1. Борислав Гуцанов Гуцанов,
2. Рамадан Байрам Аталай,
3. Павел Димитров Шопов.
Членове:

Дора Илиева Янкова,
Екатерина Василева Заякова,
Захари Димитров Георгиев,
Йордан Георгиев Стойков,
Петър Илиев Дулев,
Ахмед Ахмедов Башев,
Ердинч Исмаил Хайрула,
Явор Божилов Нотев.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5092
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по инвестиционно
проектиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 6, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по инвестиционно проектиране се състои от 20 народни представители,
от които 8 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2
от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Емил Страхилов Костадинов.
Заместник-председатели:
1. Йордан Георгиев Стойков,
2. Ахмед Ахмедов Башев,
3. Магдалена Ламбова Ташева.
Членове: Жара Веселинова ПеневаГеоргиева,
Калин Иванов Милчев,
Сияна Атанасова Фудулова,
Стефан Иванов Танев,
Тодор Борисов Радулов,
Тунджай Османов Наимов,
Хасан Илияз Хаджихасан.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5093

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 7, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
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Председател: Янаки Боянов Стоилов.
Заместник-председатели:
1. Румен Маринов Йончев,
2. Четин Хюсеин Казак,
3. Венцислав Асенов Лаков.
Членове: Валери Мирчев Жаблянов,
Деница Златкова Златева,
Деян Цанков Дечев,
Николай Симеонов Малинов,
Петър Атанасов Курумбашев,
Петя Николова Раева,
Янко Александров Янков,
Димитър Василев Аврамов.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5094

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 8, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 20
народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 2 от Парламентарната
група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Янко Александров Янков.
Заместник-председатели:
1. Борис Цветков Цветков,
2. Четин Хюсеин Казак,
3. Илиан Сашов Тодоров.
Членове: Атанас Тодоров Мерджанов,
Атанас Стойнов Пъдев,
Георги Димитров Андреев,
Красимир Атанасов Мурджев,
Спас Янев Панчев,
Таню Христов Киряков,
Емил Кирилов Иванов,
Венцислав Асенов Лаков.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5095

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигур
ност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 9, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на
Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Атанас Тодоров Мерджанов.
Заместник-председатели:
1. Красимир Христов Янков,
2. Рушен Мехмед Риза,
3. Димитър Василев Аврамов.
Членове:

Атанас Стойнов Пъдев,
Георги Димитров Андреев,
Димитър Стоянов Дъбов,
Кирил Николаев Добрев,
Младен Петров Червеняков,
Мехмед Юмер Атаман,
Хамид Бари Хамид,
Десислав Славов Чуколов.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5096

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по земеделието и
храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 10, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по земеделието и храните се
състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за

ВЕСТНИК
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България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Светла Маринова БъчвароваПиралкова.
Заместник-председатели:
1. Спас Янев Панчев,
2. Тунджай Османов Наимов,
3. Калина Петрова Балабанова.
Членове: Георги Христов Борисов,
Добрин Ненов Данев,
Методи Теохаров Костадинов,
Румен Маринов Йончев,
Сияна Атанасова Фудулова,
Веселин Вълев Пенев,
Хами Ибрахимов Хамиев,
Гален Симеонов Монев.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5097

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по труда и социал
ната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 11, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по труда и социалната политика се състои от 20 народни представители,
от които 8 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2
от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Корнелия Петрова Нинова.
Заместник-председатели:
1. Георги Янчев Гьоков,
2. Дурхан Мехмед Мустафа,
3. Маргарита Николаева Николова.
Членове: Антон Константинов Кутев,
Валентина Василева Богданова,
Евдокия Славчова Асенова,
Емил Димитров Райнов,
Жара Веселинова ПеневаГеоргиева,
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Невин Халил Хасан,
Щерьо Щерев Щерев,
Кирил Красимиров Колев.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5098

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 13, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта се състои от 20 народни
представители, от които 8 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната
група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 2 от Парламентарната група на
партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Христо Цветанов Монов.
Заместник-председатели:
1. Георги Николов Мърков,
2. Нигяр Сахлим Джафер,
3. Иван Тодоров Димитров.
Членове: Александър Димитров Паунов,
Деян Цанков Дечев,
Милко Петров Багдасаров,
Станислав Иванов Владимиров,
Таню Христов Киряков,
Мустафа Фахри Ахмед,
Халил Реджепов Летифов,
Маргарита Николаева Николова.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5099

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 14, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Нигяр Сахлим Джафер.
Заместник-председатели:
1. Емил Димитров Райнов,
2. Тунчер Мехмедов Кърджалиев,
3. Димитър Димчев Димов.
Членове: Иван Тодоров Ибришимов,
Илия Атанасов Баташки,
Йорданка Колева Йорданова,
Красимир Атанасов Мурджев,
Милка Дончева Христова,
Смиляна Николова НитоваКръстева,
Петър Симеонов Ангелов,
Кристиян Роберт Димитров.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5100

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда
и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 15, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по околната среда и водите
се състои от 20 народни представители, от
които 8 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2
от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Петър Атанасов Курумбашев.
Заместник-председатели:
1. Добрин Ненов Данев,
2. Джевдет Ибрям Чакъров,
3. Любомир Владимиров
Владимиров.

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

Членове:

Борис Цветков Цветков,
Георги Страхилов Свиленски,
Маргарита Асенова Стоилова,
Методи Теохаров Костадинов,
Страхил Чавдаров Ангелов,
Мустафа Фахри Ахмед,
Дурхан Мехмед Мустафа,
Деница Стоилова Гаджева.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5101

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт, ин
формационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 19 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се състои от 20
народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 2 от Парламентарната
група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Камен Костов Костадинов.
Заместник-председатели:
1. Георги Страхилов Свиленски,
2. Ердинч Исмаил Хайрула,
3. Деница Стоилова Гаджева.
Членове:

Александър Димитров Паунов,
Борислав Гуцанов Гуцанов,
Захари Димитров Георгиев,
Мартин Георгиев Захариев,
Минчо Мънчев Минчев,
Петър Василев Мутафчиев,
Петя Николова Раева,
Ради Николов Стоянов.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5102

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 15, ал. 2, т. 17, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по културата и медиите се
състои от 20 народни представители, от които
8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 3 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Стефан Ламбов Данаилов.
Заместник-председатели:
1. Николай Василев Петев,
2. Хюсеин Хасан Хафъзов,
3. Миглена Дойкова Александрова.
Членове: Антон Константинов Кутев,
Ваня Чавдарова Добрева,
Мариана Радева Бояджиева,
Мартин Георгиев Захариев,
Татяна Иванова БуруджиеваВаниотис,
Петър Симеонов Ангелов,
Невин Халил Хасан,
Станислав Тодоров Станилов.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5103

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за взаимодействие с
граждански организации и движения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 18, чл. 19 и
чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се формира
на паритетен принцип и се състои от 12
народни представители – по трима от всяка
парламентарна група.
2. Избира председател от Парламентарната група на Коалиция за България, четирима заместник-председатели – един от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един
от Парламентарната група на Коалиция за
България, един от Парламентарната група
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на „Движение за права и свободи“ и един от
Парламентарната група на партия АТАК А, и
членове на комисията, както следва:
Председател: Мая Божидарова Манолова.
Заместник-председатели:
1. Йордан Стоянов Младенов,
2. Сергей Манушов Кичиков,
3. Адриан Христов Асенов.
Членове: Христо Цветанов Монов,
Георги Симеонов Горанов,
Щерьо Щерев Щерев,
Кирил Красимиров Колев.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5104

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупция
та и конфликт на интереси и парламентарна
етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 20, чл. 17, 18 и 19 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се
формира на паритетен принцип и се състои
от 12 народни представители – по трима от
всяка парламентарна група.
2. Избира председател от Парламентарната
група на партия АТАКА, четирима заместникпредседатели – един от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група на
Коалиция за България, един от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“
и един от Парламентарната група на партия
АТАКА, и членове на комисията, както следва:
Председател: Волен Николов Сидеров.
Заместник-председатели:
1. Кирил Николаев Добрев,
2. Мустафа Сали Карадайъ,
3. Илиан Сашов Тодоров.
Членове: Атанас Зафиров Зафиров,
Любомир Ангелов Петков,
Веселин Вълев Пенев,
Шендоан Ремзи Халит,
Калина Петрова Балабанова.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5105

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, използването и при
лагането на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 21, чл. 16, ал. 1, чл. 18 и 19
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения се формира на паритетен принцип
и се състои от 12 народни представители – по
трима народни представители от всяка парламентарна група.
2. Избира председател от Парламентарната група на Коалиция за България, четирима заместник-председатели – един от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един
от Парламентарната група на Коалиция за
България, един от Парламентарната група
на „Движение за права и свободи“ и един от
Парламентарната група на партия АТАК А, и
членове на комисията, както следва:
Председател: Димитър Стоянов Дъбов.
Заместник-председатели:
1. Камен Костов Костадинов,
2. Десислав Славов Чуколов.
Членове:

Сергей Дмитриевич Станишев,
Филип Стефанов Попов,
Халил Реджепов Летифов,
Митхат Сабри Метин,
Димитър Димчев Димов,
Иван Тодоров Димитров.

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5106

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 22, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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ВЕСТНИК
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РЕШИ:
1. Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове се състои
от 20 народни представители, от които 8 от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 2 от Парламентарната
група на партия АТАК А.
2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Младен Петров Червеняков.
Заместник-председатели:
1. Деница Златкова Златева,
2. Хасан Илияз Хаджихасан,
3. Гален Симеонов Монев.
Членове: Георги Христов Борисов,
Димчо Димитров Михалевски,
Лазар Огнянов Попов,
Любомир Ангелов Петков,
Страхил Чавдаров Ангелов,
Джевдет Ибрям Чакъров,
Ферихан Илиязова Ахмедова,
Миглена Дойкова Александрова.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5107

точване на приходите от ДДС и акцизи за
защита на бюджета и конкурентоспособността
на икономиката;
– икономиката се нуждае от спешни действия за подобряване на бизнес средата;
– е необходимо да се гарантира използването на европейски средства над 3 млрд. лв.
до края на годината;
– е наложително засилване на диалога с
работодателските организации, синдикати и
неправителствени организации;
– необходимостта от създаване на обществени съвети;
– необходимостта от провеждане на диалог
с местните власти;
– необходимостта от нов Изборен кодекс,

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за изра
ботване на проект на нов Изборен кодекс

РЕШИ:
1. Приема предложените от Министерския
съвет „Стабилизационни и неотложни мерки
за подобряване на социалното положение на
българските граждани, на бизнес средата и
демократизиране на управлението“.
2. Възлага на Министерския съвет да отчита пред Народното събрание изпълнението
на стабилизационните и неотложни мерки в
края на всеки месец.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5083

РЕШЕНИЕ

във връзка с внесените от Министерския
съвет на Република България „Стабилиза
ционни и неотложни мерки за подобряване
на социалното положение на българските
граждани, на бизнес средата и демократизи
ране на управлението“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и като
има предвид, че:
– най-ощетените слоеве от обществото се
нуждаят от спешни мерки за подпомагане от
страна на държавата;
– е необходимо овладяване ръста на безработицата и подпомагане реализацията на
младите хора;
– е нужно въвеждането на швейцарското
правило за индексиране на пенсиите от 2014 г.;
– гражданите се нуждаят от защита от
монополните структури, функциониращи на
пазара; нужни са спешни мерки за борба с
контрабандата и престъпните схеми за из-

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.
2. В срок от седем дни комисията приема
процедурни правила за работа, които да съдържат механизъм за пряко участие на граждански организации в процеса на обсъждане
на проекта.
3. Срокът на действие е три месеца.
4. Комисията се състои от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип по
трима от всяка парламентарна група.
5. Избира състав на временната комисия,
председател и членове:
Председател: Мая Божидарова Манолова.
Членове: Христо Дамянов Бисеров,
Четин Хюсеин Казак,
Мустафа Сали Карадайъ,
Петър Иванов Петров,

С Т Р.
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Явор Божилов Нотев,
Павел Димитров Шопов,
Мариана Господинова Тотева,
Филип Стефанов Попов.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 21 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

5116

за подкрепа на мерките на правителството
за ребалансиране и стабилизиране на енер
гетиката
Народното събрание на основание чл. 19,
ал. 2 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание и чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона
за енергетиката и изхождайки от принципа
за защита на интересите на потребителите
РЕШИ:
1. Подкрепя предложените от министъра
на икономиката и енергетиката мерки за
намал яване на цената на електрическата
енергия за потребителите и стабилизиране и
ребалансиране на сектор „Енергетика“.
2. Подкрепя усилията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за
определяне на нови, по-ниски цени на електрическата енергия за следващия ценови период.
3. Гарантира своевременни промени в законодателството за въвеждане на новите политики в сектор „Енергетика“ от 1 юли 2013 г.
4. Задължава министъра на икономиката
и енергетиката да изготви доклад за състоянието на енергетиката и да го представи пред
Народното събрание.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5117

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Росен Малинов Малинов като народен представител от
24. многомандатен изборен район – София.

5084

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Павел Маринов Маринов като народен представител от
2. многомандатен изборен район – Бургаски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 21 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5085

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.

за определяне размера на еднократната це
лева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2013/2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2013/2014 г. в размер 250 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 118 на
Министерския съвет от 2013 г. за определяне
размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или
общинско училище, за покриване на част от
разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
(ДВ, бр. 48 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни
помощи за деца.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5108

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.

за предоставяне на средства на Българския
Червен кръст за изпълнение на план 2013 г.
за разпределение на храни от интервен
ционните запаси на Европейския съюз за
най-нуждаещи се лица
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя на Българския Червен
кръст средства от централния бюджет за
2013 г. в размер 700 000 лв. за транспортни
и административни разходи и за разходи за
съхранение в изпълнение на Регламент за
изпълнение № 1020/2012 на Европейската
комисия от 6 ноември 2012 г. за приемане
на план относно разпределянето между държавите членки на ресурси, начислими към
бюджетната 2013 г., за снабдяването с храна
от интервенционните складове в полза на найнуждаещите се лица в Европейския съюз и за
дерогация от някои разпоредби на Регламент
(ЕС) № 807/2010 (ОВ, L 307/62, 7.11.2012 г.).
Чл. 2. Средствата за изпълнение на постановлението да се осигурят за сметка на
целевите разходи, планирани в централния
бюджет на Република България за 2013 г., съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за
2013 г. в размер 1 184 146 лв. за изплащане на
разходи по изпълнени допълнителни ремонтни
работи при извършване на базово техническо обслужване и инспекции на самолет тип
„Фалкон 2000“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на генералния директор на Авиоотряд 28 да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Авиоотряд 28 и по
централния бюджет за 2013 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30 от 2010 г., бр. 46,
64 и 79 от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г.
и бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „двама“ се заменя
с „трима“.
§ 2. В чл. 15 т. 14 се отменя.
§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ цифрата
„5“ се заменя с „13“.
2. На ред „съветници, експерти и технически сътрудници“ цифрата „1“ се заменя с „8“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„159“ се заменя със „152“.
4. На ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „102“ се
заменя с „96“.
5. На ред „дирекция „Информационни
системи“ числото „19“ се заменя с „18“.
6. На ред „Специализирана администрация“
числото „438“ се заменя с „437“.
7. На ред „Централно звено за финансиране
и договаряне“ числото „20“ се заменя с „19“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5111
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 26 ЮНИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановле
ние № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7
и 101 от 2009 г. и бр. 27 от 2013 г.)
На основание чл. 114 във връзка с чл. 105,
ал. 2 от Конституцията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 2
към чл. 32а, ал. 1 се прави допълнение съгласно приложението (секретно).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5193

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2723-НС
от 24 юни 2013 г.
На 21 юни 2013 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Па вел Маринов Маринов, избра н о т 02.
многомандатен изборен район – Бургаски,
издигнат от КП „Коалиция за България“ в
42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
във 02. многомандатен изборен район – Бургаски, Пенко Атанасов Атанасов от листата
на КП „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
5141

РЕШЕНИЕ № 2724-НС
от 24 юни 2013 г.
На 21 юни 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Росен
Малинов Малинов, избран от 24. многомандатен изборен район – София, издигнат от
КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 24. многомандатен изборен район – София,
Таско Михайлов Ерменков от листата на КП
„Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

5142

Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТE
ЗАПОВЕД № РД-442
от 21 май 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Ароматна матиола (Matthiola odoratissima) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Ароматна
матиола“ в землището на гр. Балчик, община
Балчик, област Добрич, с площ 199,072 дка.
2. За щ и т ена мес т нос т „ А ромат на мат иола“ включва поземлен имот с идентификатор
02508.88.824 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Балчик,
община Балчик, област Добрич, одобрена със
Заповед № 300-5-5 от 4.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 20 от 2004 г.),
с площ 199,072 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. внасяне на неместни видове;
3.6. паша на домашни животни в периода от
1 март до 31 юли;
3.7. разораване, разкопаване и залесяване;
3.8. бивакуване и палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Варна, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената местност в кадастралната карта и кадастралния регистър за землището
на гр. Балчик, ЕКАТТЕ 02508, община Балчик,
област Добрич.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. 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
5051

ЗАПОВЕД № РД-468
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скално
образувание „Вкаменената сватба“, в землището
на с. Медово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, обявена със Заповед № 3039 от
3.10.1974 г. на министъра на горите и опазване
на природната среда (ДВ, бр. 88 от 1974 г.), от
200 дка на 202,429 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Скално образувание „Вкаменената сватба“, определени със заповедта по т. 1, попадат имоти с
номера 000058 и 000714 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Медово, ЕКАТТЕ 47665, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, с обща площ 202,429 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Скално
образувание „Вкаменената сватба“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5052

Министър:
Ю. Попов

ЗАПОВЕД № РД-469
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Дерменка“, в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, обявена за историческо
място със Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на
председателя на Комитета по горите и горската
промишленост при Министерския съвет – МС
(ДВ, бр. 6 от 1964 г.), разширена със Заповед
№ 2108 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС и
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-859 от 18.09.2002 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2002 г.),
от 1104 дка на 1099,702 дка.
2. В границите на защитена местност „Дерменка“, определени със заповедите по т. 1, попадат
имоти с номера 000020, 000486, 000487, 000489,
000550, 000552, 000553, 000555, 000557 съгласно
картата на възстановената собственост за зем-
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лището на с. Славянин, ЕКАТТЕ 67074, община
Братя Даскалови, област Стара Загора, с обща
площ 1099,702 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Дерменка“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5053

Министър:
Ю. Попов

ЗАПОВЕД № РД-470
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1
и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
с цел опазване на естествено скално образувание
от типа „скален прозорец“:
1. Обявявам природна забележителност „Мегалита“ в землището на с. Бузовград, община
Казанлък, област Стара Загора, с площ 5,271 дка.
2. Природна забележителност „Мегалита“
включва имот с номер 000405 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък,
област Стара Загора, с площ 5,271 дка.
3. В границите на природната забележителност
се забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. извеждане на сечи с изключение на санитарни;
3.4. чупене, драскане и повреждане по друг
начин на скалното образувание;
3.5. палене на огън;
3.6. движение на моторни превозни средства;
3.7. бивакуване и лагеруване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за
землището на с. Бузовград, община Казанлък,
област Стара Загора.
5. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5054

Министър:
Ю. Попов

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-471
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Марата“ – карстови образувания около извора на река Марата“,
в землището на с. Крушуна, община Летница,
област Ловеч, обявена със Заповед № 418 от 14 ноември 1995 г. на министъра на околната среда
(ДВ, бр. 105 от 1995 г.), от 57 дка на 57,018 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Марата“ – карстови образувания около извора на
река Марата“, определени със заповедта за обявяване по т. 1, попадат имоти с идентификатори
40261.220.430 и 40261.220.432 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището
на с. Крушуна, ЕКАТТЕ 40261, община Летница,
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-69
от 2.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 57,018 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на природна забележителност „Марата – карстови образувания около извора на река
Марата“, и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5055

Министър:
Ю. Попов

ЗАПОВЕД № РД-473
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид Трижилкова
метличина (Centaurea trinervia Stephan ex Willd.) и
неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Трижилкова
метличина“ в землището на с. Невша, община
Ветрино, област Варна, с площ 168,712 дка.
2. Защитена местност „Трижилкова метличина“
включва имот с номер 000079 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, община Ветрино, област
Варна, с площ 168,712 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. поставяне на временни преместваеми
обекти;
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3.4. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.5. внасяне на неместни растителни видове;
3.6. паша на домашни животни в периода от
1 март до 31 юли;
3.7. разораване и разкопаване;
3.8. залесяване;
3.9. бивакуване и палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Варна, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Невша, община Ветрино, област Варна.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5056

Министър:
Ю. Попов

ЗАПОВЕД № РД-476
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 4 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел запазването на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални
образувания, представляващи местообитания
на защитени и приоритетни за опазване видове
птици (орел змияр, малък лешояд, скален орел,
белоопашат мишелов, бухал, козодой), защитени
животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и малък поковонос, голям нощник, ръждив
вечерник, кафяво прилепче) и растителни видове (Цар-Борисов лопен, голоосилесто коило,
борзеанов игловърх, картъловиден карамфил) и
техните местообитания, както и предоставяне на
възможност за научни изследвания, образователна
дейност и развитие на устойчив туризъм:
1. Прекатегоризирам природна забележителност „Пробитият камък“ в землището на с. Равна,
община Провадия, област Варна, обявена със Заповед № РД-646 от 5.09.2006 г. на Министерството
на околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.),
в защитена местност „Пробития камък – ЦарБорисовия лопен“.
2. Защитена местност „Пробития камък – ЦарБорисовия лопен“ включва поземлени имоти с
номера 000502, 000504, 000505, 000506 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Равна, община Провадия, област
Варна, с обща площ 799,779 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
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3.3. строителство с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. увреждане на скални образувания и изземване на скални фрагменти;
3.6. скално катерене, алпинизъм и други екстремни спортове;
3.7. бивакуване и палене на огън;
3.8. в поземлен имот № 000504 – внасяне на
неместни видове;
3.9. в поземлен имот № 000504 – паша на домашни животни в периода от 1 март до 31 юли;
3.10. в поземлен имот № 000504 – разораване,
разкопаване и залесяване на нови площи.
4. С тази заповед се отменя Заповед № РД-646
от 5.09.2006 г. на Министерството на околната
среда и водите за обявяване на природна забележителност „Пробитият камък“.
5. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Варна, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата на възстановената собственост за землището
на с. Равна, ЕКАТТЕ 61073, община Провадия,
област Варна.
6. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
7. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
8. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5057

Министър:
Ю. Попов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3312-П
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2, т. 2
ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 60, ал. 1 АПК, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 3291-П
от 16.11.2012 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2012 г.; изм. с
Решение № 3300-П от 27.12.2012 г., Решение
№ 3305-П от 8.03.2013 г., Решение № 3307-П от
27.03.2013 г., Решение № 3308-П от 26.04.2013 г. и
Решение № 3311-П от 30.05.2013 г.) и протоколно
решение № 2460 от 20.06.2013 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Отменя Решение № 3291-П от 16.11.2012 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2012 г.; изм. с Решение
№ 3300-П от 27.12.2012 г., Решение № 3305-П от
8.03.2013 г., Решение № 3307-П от 27.03.2013 г.,
Решение № 3308-П от 26.04.2013 г. и Решение
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№ 3311-П от 30.05.2013 г.) и прекратява приватизационната процедура за продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 2 325 087
дяла, представляващи 100 % от капитала на
„БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, собственост
на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението въз
основа на мотивите, изложени в приложението
към него.
3. Решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5059

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 5 юни 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кракра, община Вълчи дол,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.11.2011 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
5068
ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 5 юни 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение
№ 132 от 15.05.2006 г. на Смолянския окръжен
съд, постановено по адм. дело № 358/2005 г.,
Решение № 184 от 12.10.2012 г. на Административния съд – Смолян, постановено по адм. дело
№ 238/2012 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за територията на
поземлен имот с идентификатор 67653.915.283,
гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – Смолян, в 30-дневен
срок от съобщаването є – само по отношение на
непълно, неточно или неправилно изпълнение на
цитираните в мотивите съдебни решения.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
5069
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 271
от 30 май 2013 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-49 от 17.07.2007 г. на
главния архитект на Столичната община е възложено изработване на подробен устройствен план
(ПУП): план за регулация и план за застрояване
(ПРЗ) на м. Хаджи Димитър.
Със заповед № РД-09-50-1330 от 26.11.2009 г.
главният архитект на СО допуска да се изработи
ПУП – план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс за
м. Хаджи Димитър – част, район „Подуяне“, в
обхват: ул. Резбарска, ул. Видол, ул. Къкринско
ханче, ул. Видини кули, ул. Цанко Дюстабанов,
ул. Филип Тотю, ул. Васил Петлешков, ул. Панайот Хитов, ул. Доктор Лонг, ул. Ильо войвода,
бул. Владимир Вазов, жп ареал от югозапад и
западната част на кв. 2.
ПРЗ за м. Хаджи Димитър, придружени с
план-схеми на техническата инфраструктура, са
изработени и представени в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
С писмо изх. № ГР-92-00-129 от 28.05.2010 г.
на главния архитект до директора на „Държавен
вестник“ обявлението за изработения проект е
изпратено за съобщаване на заинтересованите
лица чрез обнародване. Същото е обнародвано
в ДВ, бр. 44 от 2010 г.
С писмо № 66-02-128/8 от 6.08.2010 г. кметът
на район „Подуяне“ уведомява, че са постъпили
следните възражения: 1) възражение вх. № 6602-0128 от 8.07.2010 г. на Държавна компания
„Железопътна инфраструктура; 2) възражения вх.
№ 66-02-128/4 от 9.07.2010 г. от „Софколор“ – ООД;
3) възражения от Тодора Петрова Андреева,
Стефан Асенов Трифонов, Христина Цветанова
Иванова, Иван Василев Кюлафлиев като собственици на имоти с пл. № 911 и 912, от кв. 38.
Възраженията са разгледани на заседание на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-84 от
5.10.2010 г., т. 12. Взето е решение по възражението на НКЖИ и план-схемите на инженерната
инфраструктура да се съгласуват с експлоатиращите предприятия.
С писмо № ГР-92-00-129 от 14.03.2011 г. проектът за план за регулация и застрояване и
план-схеми на инженерната инфраструктура за
м. Хаджи Димитър е изпратен в район „Подуяне“ за провеждане на обществено обсъждане,
което кметът на район „Подуяне“ нарежда да се
проведе със заповед № РД-09-82 от 23.03.2011 г.
На основание чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и
начина за провеждане на обществено обсъждане
е издадена заповед № РД-09-139 от 28.04.2011 г.
на кмета на район „Подуяне“ за определяне на
състава на комисията за съставяне на обобщаващ доклад. Проведено е обществено обсъждане,
за което уведомяват с писмо № ГР-92-00-129 от
10.05.2011 г.
Постъпилите възражения и становищата от
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 2. Взето е
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решение проектът да се коригира по уважените
възражения, след което да се изпрати в СОС за
одобряване.
С писмо изх. № ГР-94-00-49/2007 от 24.11.2010 г.
до „ЧЕЗ Разпределение“ – А Д, план-схемите
по част „Електроснабдяване“ са изпратени за
съгласуване.
С писмо изх. № ГР-94-00-49/2007 от 24.11.2010 г.
до „Софийска вода“ – АД, план-схемите по част
„Водоснабдяване и канализация“ са изпратени
за съгласуване.
С писмо изх. № ГР-94-00-49/2007 от 18.01.2011 г.
до „Топлофикация София“ – ЕАД, план-схемите по част „Топлоснабдяване“ са изпратени за
съгласуване.
Представени са коригираните проекти, като
корекциите са направени в кафяв и зелен цвят.
Изработените план-схеми на инженерната
инфраструктура са съгласувани и с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД – 19.01.2012 г., „Софийска
вода“ – АД – 7.02.2011 г., и „Топлофикация – София“ – ЕАД – 17.01.2011 г.
С решение № СО-54-ЕО/2012 директорът на
регионалната инспекция по околната среда и
водите решава да не се извършва екологична
оценка на проекта за ПУП – план за регулация
и застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс Хаджи Димитър – част.
Към проекта за подробен устройствен план
на м. Хаджи Димитър е направена експертна
оценка на съществуващата растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ при Столичната
община под № ЗС-6602-47 от 5.10.2011 г.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Допускането за изработване на проекта е със
заповед № РД-09-50-1330 от 26.11.2009 г. на главния
архитект на Столичната община преди влизане в
сила на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г., поради
което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) производството следва да се извърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Проектът за ПУП – ПРЗ за м. Хаджи Димитър – част е допуснат и изработен на основание
чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
В изпълнение на основната цел на общия устройствен план, а именно да осигурява устойчиво
развитие и благоустрояване на територията на
Столичната община, подобряване на транспортно-комуникационната система, с изменението му
се предвижда изместване на трасето на „Първа
задгарова артерия“. Преди изменението на ОУП
същата е била предвидена да премине през територията на м. Хаджи Димитър и м. Суха река. С
оглед на преклузията на чл. 103, ал. 4 във връзка
с чл. 104 ЗУТ, а именно всеки подробен устройствен план да бъде съобразен с ОУП, се налага
преструктуриране на територията на м. Хаджи
Димитър чрез промяна на нейната структура и
застрояване, в т. ч. чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за
нови сгради, за обществено озеленяване, както
и за друго предназначение, чрез изработване на
нов ПУП.
Територията на м. Хаджи Димитър – част, за
която е изработен ПРЗ, обхваща част от м. Ж.к.
Хаджи Димитър и м. НПЗ Хаджи Димитър – Ма-
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лашевци. Включването в обхвата на плана на
м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци се налага
с оглед на обстоятелството, че преди приемането
на ЗУЗСО тази територия е била предназначена
за научно-производствена зона. След изменението на ОУП са налице разлики в устройствените
предвиждания с оглед на факта, че същата вече
попада в „Смесена многофункционална зона“,
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното е налице основанието на § 2,
ал. 3 ПЗРЗУЗСО за изработване и одобряване на
нов план по общия ред на ЗУТ.
Компетентен да одобри подробния устройствен
план е Столичният общински съвет, тъй като с
плана се предвижда отчуждаване на имоти – собственост на физически и юридически лица, на
основание чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската
собственост и териториалният обхват на плана
е повече от три квартала – основание по чл. 129,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Административното производство е започнало
служебно по инициатива на компетентния за
това орган, а именно от главния архитект на СО,
който съгласно заповед РД-09-1423 от 5.12.2012 г.
на кмета на Столичната община е действал в
рамките на делегираната му компетентност,
произтичаща от чл. 124, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
е приет с решение след корекциите по уваженото
възражение и служебните предложения да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ. Нанесени са корекции в съответствие
с решенията на ОЕСУТ.
Проведено е обществено обсъждане на изработения проект по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.)
ЗУТ, с което е спазен чл. 128, ал. 5, изречение
2 от ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявлението и
общественото обсъждане са частично уважени
или отхвърлени, като при тяхното разглеждане
ОЕСУТ се е ръководел от вида на територията,
която обхваща плана, приоритетна защита на
обществения интерес с оглед на създаване на
благоприятна среда за живеене, балансирана
зелена система, осигуряване на целесъобразно
застрояване, защита на частния интерес на собствениците на имоти по отношение допустимите
параметри на плътност и интензивност на застрояване съобразно устройствената зона.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ, актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ (Жк), „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ (Жг), „Смесена многофункционална зона“ (Смф), „Зона за
общественообслужващи дейности“ (Оо), „Терени
на локални градини и озеленяване“ (Тго), „Терени за инфраструктура на жп транспорта“ (Тжп),
в които съгласно приложението на чл. 3, ал. 2
т. 1, 2, 12, 15, 26, 33 ЗУЗСО е допустимо УПИ да
е с конкретното предназначение, предвидено с
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците на застроителния план, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
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Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в УПИ I – за детска градина, от
кв. 63 са изискуемите в чл. 6, ал. 3 от Наредба
№ 3 от 2007 г. за здравните изисквания към
детските градини: плътност на застрояване не
повече от 30 % и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Предвид това същите не противоречат
на показателите за зона „Оо“ съгласно ОУП на
Столичната община.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в УПИ IV – за училище, от кв. 63 са
изискуемите такива в приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО в зона „Оо“: плътност на застрояване до 40 %, интензивност до 1,2, минимално
озеленена площ до 60 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху действащ кадастрален план, с което е спазен § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Действащият подробен устройствен план за
м. Ж.к. Хаджи Димитър е одобрен със заповед
№ РД-50-09-26 от 26.01.1988 г. на главния архитект
на Столичната община, а за м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци със заповед № РД-50-09-232
от 4.07.1990 г. Впоследствие са одобрени и други
ПУП за територията.
Предходните цялостни планове са изработвани
при липса на предвидени устройствени зони. С
приемане на ОУП на СО и неговото изменение с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет са създадени устройствени зони „Жг“, „Жк“,
„Оо“, „Смф“, „Тго“, в които попадат имотите,
като с плана предходните такива се привеждат
в съответствие с общия устройствен план.
Имотите в кв. 48, 50б попадат в „Жилищна
зона с преобладаващо комплексно застрояване“
(Жк). С оглед на това за съществуващата сграда в
кв. 48 се създава УПИ I – „за жил. строителство“.
Преобладаващата част от територията попада в зона „Жг“ по общия устройствен план.
За имоти – частна собственост, се обособяват
самостоятелни УПИ, като същите се съобразяват
с имотните граници по кадастралния план и се
предвиждат с предназначение, съответстващо
на допустимото за съответната устройствена
зона, като са отчетени и действащите влезли
в сила ПУП.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, въпреки липсата на сключени договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ, а именно:
кв. 9, УПИ: I-1140, 1221 – за офиси, магазини
и складове, II-1140, 864 – за офиси, магазини и
складове;
кв. 10, УПИ: IV-897 – за администрация и
производство; IV-889, 890 – за администрация и
производство;
кв. 10а, УПИ: III-871, 872; V-875, 876;
кв. 10б, УПИ: VII-898, 899;
кв. 10в, УПИ: III-877, 878 – за офиси, магазини
и складове;
кв. 11а, УПИ: I-928, 929;
кв. 11б, УПИ: III-956, 1120;
кв. 38, УПИ: I-556, 557; IV-552, 553;
кв. 55а, УПИ: I-491, 492, 493;
кв. 62, УПИ: XVI-985, 986; ХVII-984, общ.;
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кв. 62б, УПИ III-976, 977, 978; V-974, 973;
кв. 63б, УПИ: VII-577, 578, 1259; VIIІ-576, 1259;
X-572;
кв. 63в, УПИ: II-1143 – общ. – за офиси, магазини, складове и тп; IV-569 – за офиси, магазини
и складове.
Липсата на договори по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ за горните имоти препятства възможността
поради липса на правно основание за одобряване
на тези УПИ с настоящия план.
Предвид горното план за регулация не се одобрява за изброените имоти, които са обозначени
върху графичната част на ПРЗ със сив цвят.
От плана за рег улация и застрояване се
изключват имотите, за които е допуснато изработване на план-извадка по реда на чл. 133 ЗУТ,
защриховани в графичната част в зелено.
Новопредвиденото застрояване е свободно или
свързано като начин на застрояване и средно или
високо като характер на застрояване с общественообслужваща или жилищна функция съобразно
нуждите от такова застрояване.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 4, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 10, 11, 15, 32,
33, 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 21, чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ),
приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към
чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – план за улична
регулация на м. Хаджи Димитър – част, по сините и червените линии, цифри и текст в обхват
съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – план за регулация за м. Хаджи Димитър – част, с корекциите в
зелен цвят в обхват съгласно приложения проект.
3. Подробен устройствен план – план за застрояване за м. Хаджи Димитър – част, с корекциите в
зелен цвят в обхват съгласно приложения проект.
4. План-схеми на инженерната инфраструктура
в обхвата на ПРЗ на м. Хаджи Димитър – част.
5. От плана за регулация в обхвата по т. 2
не се одобряват поради непредставени предварителни договори по чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ
следните УПИ:
кв. 9, УПИ: I-1140, 1221 – за офиси, магазини
и складове, II-1140, 864 – за офиси, магазини и
складове;
кв. 10, УПИ: IV-897 – за администрация и
производство;ХІV-889, 890 – за администрация
и производство;
кв. 10а, УПИ: III-871, 872; V-875, 876;
кв. 10б, УПИ: VII-898, 899;
кв. 10в, УПИ: III-877, 878 – за офиси, магазини
и складове;
кв. 11а, УПИ: I-928, 929;
кв. 11б, УПИ: III-956, 1120;
кв. 38, УПИ: I-556, 557; IV-552, 553;
кв. 55а, УПИ: I-491, 492, 493;
кв. 62, УПИ: XVI-985, 986; ХVII-984, общ.;
кв. 62б, УПИ: III-976, 977, 978; V-974, 973;
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кв. 63б, УПИ: VII-577, 578, 1259; VIII-576, 1259;
Х-572;
кв. 63в, УПИ: II-1143, общ. – за офиси, магазини, складове и тп; IV-569 – за офиси, магазини
и складове.
6. От плана за регулация и застрояване се
изключват УПИ, одобрени и в процедура в условията на чл. 133 ЗУТ:
кв. 11, УПИ: I-938; II-940 – за обществено
обслужване; III-941 – за обществено обслужване;
IV-1271 – за обществено и жилищно строителство;
V-1194, общ. – за производство, складове и офиси;
VI-952; VII-953; VIII-951; IX-943; XI-939;
кв. 11а, УПИ: V-931; VI-932; VII-933 – за офиси
и магазини; VIII-934 – за офиси и магазини; IX937; Х-936; XI-935; XII-930;
кв. 38, УПИ: VI-561, 562; VII-912, 913, 914;
VIII-911; IX-564, 910; X-563; XI-559; XII-558, 559a;
кв. 50в, УПИ-797a, 814a, 1122 – за офиси, магазини и складове; II-797 – за офиси, магазини и
складове; III-798; IV-799; V-800; VI-801; VII-802;
VIII-803; IX-804; Х-805; XI-806; XII-807; XIII-808;
XIV-809; XV-810; XVI-1134; XVII-811; XVIII-812;
XIX-813 – за офиси, магазини и складове; XX1119 – за офиси, магазини и складове; XXI-814 – за
офиси, магазини и складове;
кв. 55а, УПИ: II-494; III-497; IV-495, 496; V-488;
VI-919; VII-920; VIIІ-922; IX-923, 924; Х-921; XI-917;
XII-915; XIII-916;
кв. 63в, УПИ: V-1124 – за офиси, магазини и
складове; VIII-568 – за офиси, магазини и складове; IX-1139 – за производствена и складова
дейност; Х-1137 – за офиси, магазини и складове;
XI-1138 – за офиси, магазини и складове; XII1139 – за производствена и складова дейност.
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 и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, 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 „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 272
от 30 май 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-63 от 1.02.2011 г. от „Гардънс
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сити“ – ООД, искане за изработване на план за
регулация, план за застрояване и план-схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ в обхвата на ПИ № 232043,
232044, 232083 и др., попадащи в м. Сръбски азмак,
землище Долни Лозен, район „Панчарево“. Имотите попадат в територия, отредена съгласно общия
устройствен план на Столична община (ОУП на
СО) за далекоперспективна по смисъла на чл. 15
ЗУЗСО. Към заявлението са приложени скици
на имотите, документи за собственост и задание.
Заданието е направено въз основа на опорен
план и съдържа допълнителна информаци я
за устройството на съответната територия. В
заданието е обоснована необходимостта от изработването на плана и се съдържа обосновка
относно териториалния му обхват, сроковете и
етапите на изработване. В заданието се съдържа
и необходимата информация за съществуващото
положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. Заданието
е разгледано от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-14 от 15.02.2011 г., т. 39. Заданието е съобразено с ОУП на СО. Заявителят е пожелал
въз основа на заданието да му бъде разрешено
да възложи за негова сметка изработването на
проекта за подробен устройствен план, като е
декларирал, че желае да изпълни условията на
чл. 15 ЗУЗСО – да финансира за своя сметка
изграждането на необходимата за реализация на
проекта обществена инфраструктура в обхвата
на далекоперспективната зона.
С Решен ие № 267 по п ро т окол № 88 о т
28.04.2011 г. Столичният общински съвет (СОС) е
допуснал изработването на подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура в обхвата на далекоперспективната територия в м. Сръбски азмак,
землище Долни Лозен, район „Панчарево“, на
основание чл. 15 ЗУЗСО.
Със заповед № РД-09-50-726 от 25.05.2011 г.
главният архитект на Столична община е одоб
рил заданието за изработване на проект на
план за застрояване и регулация, а със заповед № РД-09-50-742 от 30.05.2011 г. е допуснал
изработването на проекта по реда на чл. 16
ЗУТ при задължително спазване указанията на
отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“. Изработеният проект на план за
регулация, план за застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 и 14, м. Сръбски азмак, землище
Долни Лозен, район „Панчарево“, е внесен в
Направление „Архитектура и градоустройство“
със заявление № ГР-70-00-63/11 от 18.11.2011 г.
Към проекта са представени пътнотранспортен
и комуникационен проект (съгласуван с отдел
„Организация и безопасност на движението“
на Столична община и Столична дирекция на
вътрешните работи – отдел „Пътна полиция“),
„Напоителни системи“ – ЕА Д, и конт ролно
заснемане на съществу ващата растителност
(съгласувано с дирекция „Зелена система“ на
Столична община).
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По време на изработването на проекта са
одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на местността със заповед № РД-18-46
от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
поради което проектът е изработен въз основа на
новата кадастрална информация – върху актуална
кадастрална основа.
Комисията по чл. 210 ЗУТ е приела пазарни
оценки на имотите – предмет на плана, преди
и след предвиденото им урегулиране с проекта
на подробен устройствен план, като е приела за
доказано, че с проекта е спазено изискването
на чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ. Представеният
проект и решението на комисията по чл. 210
ЗУТ по протокол № ЕС-О-006 от 8.06.2012 г.
към него са съобщени чрез обнародване в „Държавен вестник“, бр. 47 от 2012 г., на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ и са изпратени с писмо изх.
№ ГР-70-00-63/11 от 14.06.2012 г. заедно с придружаващите ги план-схеми и други материали
в район „Панчарево“.
Въ з о с нов а н а з а пов ед № РД- 0 9 -395 о т
25.06.2012 г. на кмета на район „Панчарево“ е
проведено обществено обсъждане на проекта. С
писмо изх. № 6602-222/5 от 25.07.2012 г. кметът
на район „Панчарево“ е удостоверил, че в законоустановения срок и при проведеното обществено обсъждане няма постъпили възражения.
Представено е „становище“ от Иван Христов
Стоянов, собственик на ПИ № 23047, който е
заявил, че проектът за подробен устройствен план
го лишава от възможността да монтира фургон
върху мястото си. Проектът с придружаващите
материали е разгледан в заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-59 от 31.07.2012 г., т. 8. Становището на Иван Христов Стоянов не е взето
предвид, тъй като касае преместваем обект, а за
ПИ № 23047 с проекта е предвидено създаване
на УПИ IX-42, кв. 11, със стойност, по-голяма
отпреди урегулирането, и е предвидено постоянно застрояване, т. е. заявителят не само не е
лишен от възможност да поставя преместваеми
обекти върху имота си, но му е предоставено и
правото да построи сграда. Проектът е приет от
ОЕСУТ, който след съгласуване на план-схемите
на техническата инфраструктура с експлоатационните дружества, представяне на становища от
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, „Напоителни системи“ – ЕАД,
е предложил на главния архитект на Столична
община да внесе проекта за одобряване от Столичния общински съвет.
Дружество „Софийска вода“ – АД, е представило становище по проекта на план-схема
за водоснабдяване и канализация, което е съоб
разено от проектанта. Към настоящия момент
няма разработени проекти за водоснабдяване на
териториите между с. Долни Лозен и АМ „Тракия“.
Предвид това с разглеждания проект е предложено
водоснабдяването, в съответствие с ОУП на СО,
да се осъществи от нов довеждащ водопровод
∅ 300 мм, който да се захранва от проектния
магистрален водопровод ∅ 600 мм, преминаващ
по Софийски околовръстен път, който е предмет
на разработка в план-схемите за водоснабдяване
към плана на в. з. Врана – Герман разширение,
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район „Панчарево“, и е извън предмета на представения проект. Този водопровод води началото
си от съществуващ водопровод ∅ 700 мм, който
подава вода за с. Лозен от ПСПВ „Панчарево“.
Тъй като за съседните територии няма устройствени разработки, определящи показателите за
точно изчисляване на оразмерителните водни
количества, предвиденият водопровод би могъл
да проведе значително по-голямо водно количес
тво в съответствие с нормативните изисквания.
Генералната схема за водоснабдяване на проектната територия е в съответствие с предвижданията на ОУП на СО – част „Водоснабдяване“.
Съгласно ОУП на СО – част „Канализация“,
за територията се предвижда разделна канализационна система, като е потърсено и намерено
място за ЛПСОВ. Преди прилагане на плана за
застрояване съгласно чл. 59 от Закона за водите
ще се изготвят инвестиционни проекти по смисъла
на ЗУТ в съответствие с Директива 1991/271/EEC
за пречистване на градски отпадъчни води, която
урежда защитата на околната среда от всякакви
негативни ефекти, свързани със заустването на
отпадъчни води, и задава изискванията към канализационните системи.
С протокол № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 7,
ОЕСУТ e приел съгласуваните план-схеми на
техническата инфраструктура с „ЧЕЗ разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД,
и е предложил на главния архитект на Столична
община да ги внесе за одобряване от Столичния
общински съвет заедно с проекта на плана за
регулация и застрояване.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Допускането на изработването на проекта със
заповед № РД-09-50-742 от 30.05.2011 г. на главния
архитект на Столична община е преди влизане
в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.),
поради което на основание § 124 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) производството следва да се
довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересованото лице по смисъла на чл. 124, ал. 2 ЗУТ.
Доказано е наличието на предпоставките по
чл. 15 ЗУЗСО за допускане изработването на
подробен устройствен план за далекоперспективна
територия съгласно ОУП на СО. Допускането на
изработването на подробен устройствен план за
далекоперспективната територия е направено от
компетентен орган – Столичния общински съвет.
Одобряването на заданието, допускането на
изработването на проекта и разрешаването да
бъде възложено от заявителя е направено от
компетентен орган – главния архитект на Столична община, оправомощен за това от кмета на
Столична община на основание § 1, ал. 3 ДРЗУТ
със заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. (изм. и
доп. със заповеди № РД-09-4338 от 2.12.2008 г.,
РД-09-1020 от 10.07.2009 г., РД-09-660 от 19.04.2010 г.,
РД- 0 9 -2 018 о т 2 3.11.2 010 г. и РД- 0 9 - 816 о т
26.04.2011 г.) на кмета на Столична община.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен
на заинтересуваните лица по предвидения в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на
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плана за регулация и застрояване, план-схемите
на техническата инфраструктура и съпътстващите
ги материали със заинтересуваните централни и
териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества. Спазени са изискванията на дружество
„Софийска вода“ – АД, по отношение прилагането
на плана за застрояване. Проведено е обществено
обсъждане. Проектът на подробен устройствен
план и план-схемите към него са разгледани и
приети от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Доказано е спазването на изискването на чл. 16,
ал. 4, изр. трето ЗУТ – проектът предвижда повишаване стойността на всеки един от урегулираните имоти и на цялата територия.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектът е в обхват над три квартала и предвижда придобиване от страна на общината на
части от чужди поземлени имоти за публични
общински нужди по чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 ЗОС компетентен да го одобри е Столичният
общински съвет.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната админис
трация, чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение
№ 267 по протокол № 88, т. 16, от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет, чл. 16, ал. 1, чл. 31,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 13 и
34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-59 от 31.07.2012 г.,
т. 8, и № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Сръбски азмак,
землище Долни Лозен, квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, в граници: улица от
о.т. 1 до о.т. 7; включително алея, тангираща на
североизточната и източната граница на УПИ I,
II и III от кв. 3, включително алея, тангираща
на улица от о.т. 9 – о.т. 8 до о.т. 27, включително
алея, тангираща на североизточната и източната
граница на УПИ I от кв. 6; улица от о.т. 48 до
о.т. 49, включително алея, тангираща на южната
граница на УПИ I от кв. 7; улица от о.т. 52 до
о.т. 51, включително алея, тангираща на южната
граница на УПИ I и УПИ II от кв. 9; западна
граница на УПИ II от кв. 9; задънена улица от
о.т. 57 до о.т. 56; улица от о.т. 56 до о.т. 59 и улица
от о.т. 59 до о.т. 1, по червените и сините линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за квартали 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, м. Сръбски азмак,
землище Долни Лозен, район „Панчарево“, съг
ласно приложения проект.
3. Вертикална планировка и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
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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 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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4970

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-221
от 17 юни 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 1
ППЗНП във връзка с Решение № 108 от 30.05.2013 г.
на Общински я съвет – Ботевград, откривам
Целодневна детска градина „Саранск“ с адрес:
Ботевград, ул. Александър Батенберг 14.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с необходимостта да се защитят особено важни
обществени интереси допускам предварително
изпълнение на заповедта, като същата влиза в
сила на 17.06.2013 г.
Кмет:
Г. Георгиев
5034

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАПОВЕД № 606
от 17 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и
5 ППЗНП и Решение № 5-2 от 30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, нареждам:
1. Закривам считано от 15.09.2013 г. ЦДГ –
с. Чернооково, община Генерал Тошево. Децата
в ЦДГ – с. Чернооково, от които подлежащите
на задъл ж ителна преду чилищна подготовка
съгласно чл. 20, ал. 1 ЗНП са общо 7 на брой,
да се пренасочат към ЦДГ – с. Кардам, община
Генерал Тошево.
2. Задължителната документация на закритата ЦДГ – с. Чернооково, да се съхранява в
ЦДГ – с. Кардам, като се спазват нормативните
срокове за условията и реда за съхранение така,
както са указани в Закона за Националния архивен
фонд и Наредба № 4 от 2003 г. за документите за
системата на народната просвета. За целта да се
състави комисия, да се извърши инвентаризация
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и с приемно-предавателни протоколи да се предаде цялата документация в ЦДГ – с. Кардам,
община Генерал Тошево.
3. Да се уредят трудовоправните отношения
с освободения персонал на основание чл. 328,
ал. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Върбанова – директор на дирекция
„Финанси, бюджет и местни данъци и такси“ и
гл. счетоводител.
Кмет:
Д. Михайлов
5070

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 85
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ и Решение № К-3 от
28.03.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 331011, намиращ
се в м. Калта, землището на с. Бойковец, община
Етрополе, с цел промяна предназначението на
земеделската земя „За жилищно строителство“
при следните условия: ниско застрояване, свободно
разположено в устройствена зона от разновидност
„Жм“ (жилищноустройствена зона с малка височина), със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване (Пзастр.) – макс. 60 %;
интензивност на застрояване (Кинт.) – макс. 1,2; и
минимална озеленена площ – 40 %, съгласно приетата графична част на проектната документация.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.
Председател:
Хр. Андреев
5080

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 597
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява:
1. Изменение на план за улична регулация
по ул. Ал. Стамболийски от осова точка 131 до
осова точка 133 по плана на с. Копринка, община
Казанлък.
2. Изменение на план за регулация на част
от квартал 57 и част от квартал 54 по плана на
с. Копринка:
2.1. промяна границите към улична регулация
на урегулирани поземлени имоти VI-450, VII-449,
всички за жилищно строителство в квартал 54;
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2.2. промяна границите към улична регулация
на урегулирани поземлени имоти III-452 и II-452,
всички за жилищно строителство в квартал 57.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

5039

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 622
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 5 ЗСПЗЗ, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108,
ал. 2 ЗУТ, чл. 41, ал. 2 и 4 във връзка с чл. 8,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 45, ал. 1, предл. 2-ро
ЗДДС Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот (ПИ) № 83106.36.941, представляващ
нива 0,605 дка, намираща се в м. Цветина воденица в землището на с. Шейново, община Казанлък,
ЕКАТТЕ 83106, собственост на Веско Райчев Гератлиев, при граници и съседи: ПИ № 83106.36.940,
№ 83106.36.942, № 83106.36.943 – частни ниви, и
№ 83106.36.260 – пасище, мера, общинска публична собственост, за промяна предназначението на
земята от „Нива“ в зона за обществено и делово
обслужване – „За автомобилна сервизна дейност
и пътна помощ“:
1.1. план за застрояване за ПИ № 83106.36.941
със следните параметри на застрояване: ниско
свободно застрояване с височина до 12 м, 70 %
плътност на застрояване, до 2,0 коефициент на
интензивност, 20 % плътност на озеленяване;
1.2. план за организация на движението по т. 1;
1.3. схеми за електроснабдяване и В и К за
поземления имот по т. 1;
1.4. парцеларен план на подземен електропровод за захранване на ПИ по т. 1, преминаващ през
ПИ № 83106.36.945 (2,61 м и сервитут 6,58 кв. м);
№ 83106.36.260 (182,21 м и сервитут 381,18 кв. м)
и № 83106.36.941 – собствен имот (11,88 м и сервитут 10,45 кв. м), с обща дължина 196,7 м и общ
сервитут 398,21 кв. м;
1.5. парцеларен план на водопроводно отклонение за захранване на ПИ по т. 1, преминаващ
през ПИ № 83106.36.260 (186,14 м и сервитут
371,32 кв. м) и № 83106.36.941 – собствен имот
(1,79 м и сервитут 3,55 кв. м), с обща дължина
197,93 м и общ сервитут 374,87 кв. м.
2. Определя пазарна цена на право на преминаване през поземлен имот № 83106.36.260 – пасище, мера, публична общинска собственост, за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен
имот № 83106.36.941 в землището на с. Шейново
в размер 53 лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Казанлък
да сключи договор за безсрочно, възмездно учредяване на право на преминаване през поземлен
имот № 83106.36.260 – пасище, мера, публична
общинска собственост, в землището на с. Шейново, с Веско Райчев Гератлиев и да организира
вписването му по партидите на служещите имоти
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в актовете за общинска собственост и в публичния
регистър на Община Казанлък за разпоредителни
сделки с имоти – общинска собственост.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5040
РЕШЕНИЕ № 623
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробни устройствени планове за
поземлен имот (ПИ) № 141025 със собственик
Бонка Христова Кръстева – представляващ нива
11,998 дка, пета категория, намираща се в местност Червената земя в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, при граници и съседи: ПИ
№ 141021 и № 141024 – частни ниви; № 000704 и
№ 000587 – полски пътища, публична общинска
собственост, всички в местност Червената земя в
землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, както
следва:
1. План за застрояване на поземлен имот
№ 141025 с цел промяна предназначението на
земята от „Нива“ в зона за обществено и делово
обслужване – „Дом за стари хора“, с параметри на
застрояване – ниско застрояване до 10 м височина,
плътност на застрояване 60 %, коефициент на
интензивност 2,0, плътност на озеленяване 30 %.
2. Организация на движението и схеми за ВиК
и електрозахранване за ПИ 141025.
3. Парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през ПИ № 83106.44.163,
изоставени трайни насаждения – частна общинска собственост, землище с. Шейново (40,2 м и
сервитут 80,4 кв. м), в землището на гр. Шипка,
през ПИ № 000588, пасище – публична общинска
собственост (22,3 м и сервитут 45,3 кв. м), и ПИ
№ 000587 – полски път, публична общинска собственост (дължина 2,8 м и сервитут 5,80 кв. м).
4. Парцеларен план на водопроводно отклонение, преминаващо през ПИ № 000587 – полски
път, публична общинска собственост, земл ище
гр. Шипка (47 м, сервитут 94 кв. м), и през ПИ
№ 83106.44.158, пасище – публична общинска
собственост, землище с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106
(27,3 м и сервитут 54 кв. м).
5. Парцеларен план на път, преминаващ в
землището на гр. Шипка, по полски път – публична общинска собственост, с № 000587 (дължина
на трасето 153 м, засегната площ 457 кв. м), и
пасище – публична общинска собственост, с
№ 000588 (дължина на трасето 153 м и засегната
площ 459 кв. м), а през землището на с. Шейново,
ПИ № 83106.44.158 – пасище, публична общинска
собственост, с дължина на трасето 30,8 м и засегната площ 190 кв. м.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

5041

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 629
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобря ва парцеларен п ла н на подземен
електропровод по полски пьтища – публична
общинска собственост, с № 000033 (с дължина на
трасето 57 м и сервитут 113 кв. м) и № 000041 (с
дължина на трасето 194 м и сервитут 390 кв. м)
за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот № 021019 – нива, собственост на Стоян
Атанасов Стоянов, всички в местност Стублата
в землището на с. Голямо Дряново, ЕК АТТЕ
15864, с обща дължина на трасето 251 м и сервитут 503 кв. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

5042

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 630
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларни планове на подземен
електроповод и водопроводно отклонение за
захранване на поземлен имот № 089030 – нива
14,051 дка, пета категория, местност Саите, собственост на Апостол Янев Терзиев, в землището
на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък,
с одобрен план за застрояване за промяна предназначението на земята „За кравеферма“, както
следва:
1. Парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през ПИ № 000017 – прокар,
публична общинска собственост, в землището
на с. Ръжена, с дължина на трасето 21,94 м и
сервитут 43,88 кв. м.
2. Парцеларен план на водопроводно отклонение, преминаващ през ПИ № 000017 – прокар,
публична общинска собственост (дължина на
трасето 33,30 м и сервитут 33,30 кв. м), и през
собствения ПИ (дължина на трасето 30,5 м и
сервитут 30,5 кв. м) в землището на с. Ръжена,
с обща дължина на трасето 63,80 м и сервитут
63,80 кв. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

5043

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 631
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 600.84 с площ
0,402 дка, местност Гюрля, седма категория, с
начин на трайно ползване „зеленчукова култура“,
в землище с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076,
собственост на Велин Колев Митев и Христо
Кирилов Киров – за промяна предназначението
на земята в „За вилно строителство“ и с предвидено ниско свободно застрояване с височина
до 8 м, плътност на застрояване до 40 %, коефициент на интензивност до 1,2 и плътност на
озеленяване 40 %.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснабдяване на имота, посочен в т. 1.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5044
РЕШЕНИЕ № 632
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 073010 – собственост на Стефан Богданов Стефанов, представляващ изоставена нива 0,88 дка, четвърта
категория, при граници и съседи: ПИ № 073011
и № 0 0 73 0 21 – ч ас т н и и мо т и , и № 0 0 0 4 63,
№ 000464 – полски пътища, публична общинска
собственост, всички в местност Касмера, землище
Казанлък, ЕКАТТЕ 35167. Предвидено е изграждане на обект: „Склад и магазин за авточасти“ с
параметри на застрояване: свободно застрояване
с височина до 10 м, плътност на застрояване
до 80 %, коефициент на интензивност до 2,5 и
плътност на озеленяване до 20 %.
2. Схеми за ел., В и К захранване за поземлен
имот № 016001 по т. 1.
3. Парцеларен план на подземен електропровод за захранване на ПИ № 073010, трасето на
който е прокарано през ПИ № 000463 – полски
път (дължина 119,48 м и сервитут 370,93 кв. м),
и през ПИ № 000559 – път първи клас (дължина
4,15 м и сервитут 12,44 кв. м), в землището на
Казанлък.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
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РЕШЕНИЕ № 634
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 094009, собственост на Марийка Николова Пенева, представляващ
нива 6,688 дка, четвърта категория, при граници
и съседи: поземлени имоти (ПИ) № 094010 и
№ 094006 – частни имоти, и № 000445 – полски
пътища, публична общинска собственост, и ПИ
№ 094008 – индивидуално застрояване, всички в
местност Големите ливади, землище Казанлък,
ЕКАТТЕ 35167 – за промяна предназначението
на земята за изграждане на обект: „Комплекс за
спортно-развлекателни дейности“, при предвидени следните параметри на застрояване: ниско
застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояването до 80 %, коефициент на интензивност
до 2,5 и плътност на озеленяване 20 %.
2. Схеми за ел., В и К захранване за поземлен
имот № 094009 и организация на движение по т. 1.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

5046

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 635
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. План за застрояване на поземлен имот
ПИ № 27499.19.19 – нива 2054 кв. м, собственост на Димитър Валериев Апчев, при граници
и съседи: 27499.19.21; 27499.19.20; 27499.19.22 и
27499.19.18 – ниви и полски пътища, публична
общинска собственост, с номера 27499.18.122 и
27499.20.125, всички в местност Каделкова чешма,
землище Енина, за промяна предназначението на
имота от „нива“ в „за жилищно строителство“, с
предвидени параметри на застрояване: ниско свободно застрояване до 10 м височина, до три етажа,
плътност на застрояване до 60 %, коефициент на
интензивност до 1,2 и плътност на озеленяване
40 %, включително и схеми за електроснабдяване
и водоснабдяване на поземления имот.
2. Парцеларен план на подземен електропровод
за захранване на ПИ № 27499.19.19, преминаващ
през ПИ № 27499.19.20 с дължина на трасето 33 м
и сервитут 66 кв. м и през ПИ № 27499.19.19 с
дължина на трасето 2 м и сервитут 4 кв. м – и
двата имота собственост на възложителя, всички
в местност Каделкова чешма, землище Енина.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

Председател:
Н. Златанов
5045
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Председател:
Н. Златанов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-199
от 12 юни 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 23.11.2012 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и доклад от
12.06.2013 г. одобрявам плана на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местност Водни
дол в землището на гр. Сапарева баня, община
Сапарева баня, в частта за новообразувани имоти
№ 65365.32.344, № 65365.32.345, № 65365.32.346.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Вр. и.д. областен управител:
Г. Михайлова
5033

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 372
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от протокол № 4
от 18.04.2013 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
за обект: „Ферма за водорасли“ в поземлен имот
№ 000274 в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с възложител „АЛГАЕ България“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
5071

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 484
от 21 май 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 62, ал. 2
АПК и чл. 87 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Петрич, мандат 2011 – 2015 г., Общинският съвет – гр. Пет
рич, взе решение в т. 1 и 2 от Решение № 472 на
протокол № 24 от заседание на ОбС – гр. Петрич,
проведено на 10.04.2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2013 г.),
„№ 56126.402.10“ да се чете „56126.420.10“.
Председател:
Д. Танев
5035
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РЕШЕНИЕ № 489
от 21 май 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 до имот 021007, м. Конлето, землище с. Скрът, предвиден да премине 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: 000051, 000048, 000190,
000274, 000282, 000343, 016004, 016005, 016007,
016008, 016010, 016011, 016017, 016021, 016022, 021003,
021006, 021017, 021018, 071069, 071124, 071116, 071117,
землище с. Скрът.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до имот 021007, м. Конлето,
землище на с. Скрът, предвиден да премине 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: 000274, 000282, 000343,
021003, 021006, 021017, 021018, землище с. Скрът.
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.

5036

Председател:
Д. Танев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-02-007
от 8 април 2013 г.
На основание чл. 32, чл. 34а, ал. 2, чл. 34в,
ал. 2 и чл. 39, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, предложение с вх. № 0408-00206 от
19.03.2013 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, съвместна
Заповед № РД-02-14-262 от 5.03.2013 г./№ ЗМФ-301
от 12.03.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и на заместник
министър-председателя и министър на финансите
за одобряване отчуждаването на поземлени имоти – частна държавна собственост, намиращи се на
територията на община Сунгурларе, област Бургас,
и община Котел, област Сливен, за изграждане
на обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци,
с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен
полигон „Ново село“, Заповед № РД-02-14-2161 от
29.08.2012 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за обекта, включително на отклонения до
напорни резервоари: с. Черница, гр. Сунгурларе,
с. Славянци, в участъка от довеждащия водопровод до строителните граници на с. Славянци, и
отклонения до напорните резервоари: с. Пъдарево,
с. Мокрен в участъка извън строителните граници
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на с. Мокрен, и отклонения за Полеви учебен полигон „Ново село“, в т.ч.: отклонение до напорен
резервоар на Полигон „Ново село“ (българска
база) и отклонение до точка на присъединяване
за Военна база „Ново село“, Решение № КЗЗ-09
от 11.05.2012 г. на Комисията за земеделските
земи за утвърждаване на трасе за проектиране
на довеждащия водопровод, отклоненията до напорните резервоари и площадки за проектиране
на шахти на довеждащия водопровод, Решение
№ КЗЗ-25 от 6.12.2012 г. на Комисията за земеделските земи за променяне предназначението
на земеделска земя за изграждане на шахти за
обекта нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда части от
поземлени имоти, намиращи се в землищата на
с. Пъдарево и с. Мокрен, собственост на община Котел, в които е предвидено изграждане на
шахти на довеждащия водопровод, отклоненията
към напорните резервоари на с. Пъдарево, с. Мокрен, Полигон „Ново село“ и отклонението към
Военна база „Ново село“, представляващи част
от обект: Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци,
с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен
полигон „Ново село“.
Мотиви: Населените места с. Черница, гр. Сунг у рларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен и
с. Пъдарево се водоснабдяват от яз. Камчия чрез
деривация „Камчия“. Съществуващият водопровод е с висока степен на амортизация и водоснабдяваните чрез него населени места изпитват
недостиг на вода особено в летните месеци. Селата
Мокрен и Пъдарево са на изключително строг
летен режим на водопотребление. Полеви учебен
полигон „Ново село“ не е водоснабден. Има поети
ангажименти, произтичащи от Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски
щати за сътрудничество в областта на отбраната.
Отчуждават се, както следва:
Землище с. Пъдарево, община Котел
– 24 кв. м от поземлен имот № 000509 по КВС,
целият с площ 28 486 кв. м, начин на трайно
ползване: полски път; оценка на отчуждената
част съгласно оценителски доклад на лицензиран
оценител от февруари 2013 г. – 11 лв.;
– 7 кв. м от поземлен имот № 001002, местност Отсреща по КВС, целият с площ 1477 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 6 лв.;
– 5 кв. м от поземлен имот № 002007, местност Отсреща по КВС, целият с площ 2058 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 2 лв.;
– 13 кв. м от поземлен имот № 003011, местност Отсреща по КВС, целият с площ 3749 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 6 лв.;
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– 15 кв. м от поземлен имот № 004091, местност Тюлебята по КВС, целият с площ 1495 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 7 лв.
Землище с. Мокрен, община Котел
– 4 кв. м от поземлен имот № 000332, местност
Кара чалък по КВС, целият с площ 12 796 кв. м,
начин на трайно ползване: местен път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 2 лв.;
– 10 кв. м от поземлен имот № 000340, местност Кара чалък по КВС, целият с площ 7606 кв. м,
начин на трайно ползване: мочурище; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 4 лв.;
– 17 кв. м от поземлен имот № 000352, местност
Калън дере по КВС, целият с площ 16 248 кв. м,
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета;
оценка на отчуждената част съгласно оценителски
доклад от февруари 2013 г. – 7 лв.;
– 2 кв. м от поземлен имот № 000353, местност
Кара чалък по КВС, целият с площ 43 530 кв. м,
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета;
оценка на отчуждената част съгласно оценителски
доклад от февруари 2013 г. – 1 лв.;
– 21 кв. м от поземлен имот № 000355, местност
Кара чалък по КВС, целият с площ 9191 кв. м,
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта;
оценка на отчуждената част съгласно оценителски
доклад от февруари 2013 г. – 9 лв.;
– 25 кв. м от поземлен имот № 000359, местност
Калън дере по КВС, целият с площ 14 675 кв. м,
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета;
оценка на отчуждената част съгласно оценителски
доклад от февруари 2013 г. – 10 лв.;
– 6 кв. м от поземлен имот № 000861, местност
Долни лозя по КВС, целият с площ 8640 кв. м,
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета;
оценка на отчуждената част съгласно оценителски
доклад от февруари 2013 г. – 2 лв.;
– 7 кв. м от поземлен имот № 000907, местност
Беглика по КВС, целият с площ 2999 кв. м, начин
на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия:
четвърта; оценка на отчуждената част съгласно
оценителски доклад от февруари 2013 г. – 3 лв.;
– 10 кв. м от поземлен имот № 000953, местност
Калън дере по КВС, целият с площ 3992 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 4 лв.;
– 11 кв. м от поземлен имот № 034066, местност Хотуля по КВС, целият с площ 17 741 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 5 лв.;
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– 11 кв. м от поземлен имот № 034067, местност Хотуля по КВС, целият с площ 7650 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 5 лв.;
– 6 кв. м от поземлен имот № 040027, местност
Кара чалък по КВС, целият с площ 3060 кв. м,
начин на трайно ползване: полски път; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 2 лв.;
– 44 кв. м от поземлен имот № 000617 по КВС,
целият с площ 31 871 кв. м, начин на трайно
ползване: път IV клас; оценка на отчуждената
част съгласно оценителски доклад от февруари
2013 г. – 18 лв.;
– 10 кв. м от поземлен имот № 000872 по
КВС, целият с площ 16 043 кв. м, начин на
трайно ползване: отводнителен канал; оценка на
отчуждената част съгласно оценителски доклад
от февруари 2013 г. – 4 лв.
2. Общият размер на паричното обезщетение
за землищата на с. Пъдарево и с. Мокрен е 105 лв.
Експертната оценка за определяне на пазарната
стойност на отчуждаваните части от имотите е
изготвена през февруари 2013 г. от оценител, като
са спазени изискванията на чл. 32, глава трета
от Закона за държавната собственост. Средствата
за изплащане на обезщетенията са осигурени по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството съгласно съвместна
Заповед № РД-02-14-262 от 5.03.2013 г./№ ЗМФ-301
от 12.03.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и на заместник
министър-председателя и министър на финансите.
3. Обезщетението да се внесе от инвеститора
на обекта – Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, по сметка IBAN:
BG87 SOMB 9130 3310 1267 01, SOMB: SOMBBGSF,
„Общинска банка“ – АД, ФЦ – Сливен, на Областна администрация Сливен в седемдневен
срок от получаване на заповедта. Изплащането
на обезщетението ще се извърши след 1.05.2013 г.
при влизане в сила на заповедта и представяне на
банкова сметка от Община Котел в Областната
администрация Сливен.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Сливен пред Административния съд – Сливен, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
За областен управител:
Хр. Карабекиров
5048

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 409
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на подземен ел. кабел
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20 kV от стълб на въздушна мрежа ВН гр. Средец в ПИ № 031205 – нива частна собственост,
преминава през нея при ПИ № 031204 – нива
частна собственост, и ПИ № 031221 – нива частна собственост, до БКТП – нов, в ПИ № 031220,
м. Белия камък, по КВС на гр. Средец, област
Бургас, с цел ел. захранване на сграда за отглеждане на овце.
2 . Ус т р ойс т вен п ла н – парце лар ен п ла н
(ПУП – ПП) на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на захранващ водопровод от ПИ № 047004 – ДПФ, преминаващ през
ПИ № 000221 – общински полски път, до ПИ
№ 031220, м. Белия камък, по КВС на гр. Средец,
област Бургас, с цел водоснабдяване на сграда за
отглеждане на овце.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.

5081

Председател:
Н. Палова

51. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за военнослужещи за
заемане на академични длъжности в област на
висшето образование 9. сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. военно дело,
научна специалност организация и управление на
въоръжените сили: доцент по учебните дисциплини инженерно осигуряване на боя и операциите,
инженерно оборудване и маскировка и бойно
осигуряване – един; главен асистент по учебните
дисциплини бойно използване на артилерията
в операциите, подготовка и водене на бойните
действия от артилерията, планиране на цели в
операциите и геопространствено осигуряване на
операциите – един; главен асистент по учебните
дисциплини използване на формирования от ВМС
в операциите, методика на подготовката във ВМС
и бойна поддръжка и осигуряване на морските
операции – един. Конкурсите са обявени със
Заповед на министъра на отбраната № ОХ-419 от
13.06.2013 г. Срок за подаване на документи за
участие в конкурсите – 2 месеца от обнародването
им в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военната
академия. По отношение на кандидатите ще се
извърши проучване за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация съгласно
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната
информация. Документи и справки – в София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26512, 92-26-576.
5152
25. – Институтът по овощарство – Пловдив,
обявява конкурс за академичната длъжност доцент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Физиология и биохимия на растителните тъканни култури“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – в
Института по овощарство, 4004 Пловдив, кв.
Остромила 12, тел. 032/692 349.
5148
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12. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път (ПИ
№ 48982.333.15)“ по кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
5049
46. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на ПУП – план
за регулация и план за застрояване, и проект за
изменение на схема за ВиК проводи за територията на кв. 593 и кв. 594 по плана на гр. Велико
Търново и частично закриване на улица с ОК
8030-8031-8032-8033-8034-8035. Проектът се намира
в сградата на Община Велико Търново с адрес
Велико Търново, пл. Майка България 2, стая 516.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5022
48. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), план за
вертикално планиране на квартали 360, 626, 362 и
167 и надлъжни и напречни профили на улиците
в района, предмет на промяна на плана за част
от ж.к. Бузлуджа, Велико Търново. Проектът се
намира в стая 519 на Община Велико Търново
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново.
5115
44. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация в обхват част от кв. 43 и кв. 44 по
плана на с. Дунавци, община Казанлък, относно УПИ ІІ – за бензиностанция и газстанция, и
УПИ ІХ – за озеленяване. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
5038
301. – Община Пловдив, район „Западен“,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за част
от кв. 16, УПИ ХV – комплексно застрояване,
и УПИ І – за жилищно застрояване, по плана
на кв. К ишинев – Смирненски, гр. Пловдив.
Образуват се нов кв. 16, нов кв. 71 и нов кв. 72.
Проектът е изложен за запознаване в районната
администрация – район „Западен“ на Община
Пловдив, ул. Вечерница 1а. Съгласно чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
Община Пловдив чрез район „Западен“.
5077
6. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за външно кабелно ел.
захранване на поземлен имот с идентификатор
63427.159.670 в местност Кону Бунар, землище
на гр. Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5072
18. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод до ПИ № 018156 в землището на
с. Белчин, община Самоков, преминаващо през
поземлени имоти № 018145, 018171 и 3022243. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5037
447. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кабел 20
kV от п/с „Грудово“ до БКТП – нов“, в кв. 149 по
ПУП – ПР на гр. Средец, през поземлени имоти
№ 000832, 000341, 000840 – полски пътища, ПОС
на Община Средец, поз. имоти № 000554, 000556,
000558 – пасище, мера, ПОС на Община Средец,
поз. имот № 042181 – нива, частна собственост,
поз. имот № 000557 – път ІV категория, ПОС на
Община Средец, поз. имоти № 0343, 0896 – хидромелиоративно съоръжение (пасарелка) – ПДС,
и поз. имот № 0894 – водно течение, река (пасарелка) – ПДС, с цел изграждане на кабел с дължина 1014,26 м в землището на гр. Средец, област
Бургас, извън регулацията. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него, ако имат такива.
5075
446. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе на
кабел 20 kV от п/с „Грудово“ до ЖР стълб № 54
на ВЛ 20 kV „Бистрец (гр. Средец – Белила)“, през
поз. имоти № 42181 – нива частна собственост,
№ 0832, 0341, 0840 – полски пътища – публична
ОС, № 0557, 0639 – пътища ІV клас – публична
ОС, № 0554, 0556 – пасище, мера публична ОС,
№ 0343, 0894, 0896 – П ДС – водностопанско
хидромелиоративно съоръжение (пасарелка), по
КВС на землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас, и през имоти № 12016 – нива
частна собственост, № 99 – полски път, публична
ОС, и № 140 – път ІV клас, публична ОС, по

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

КВС на землището на с. Белила, община Средец,
област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта (който се намира в общината) и да направят писмени възражения и искания по него,
ако имат такива.
5076
32. – Община Стамболийски, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии, за
обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски“,
подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на с. Куртово
Конаре за захранване на резиденция Кричим“,
преминаващ през имоти по КВС на землище
на с. Куртово Конаре, община Стамболийски,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Стамболийски. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5139
4. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
„Специализирана схема към действащ ПУП на
с. Веленци, община Трявна, за изграждане на
подземна разпределителна оптична кабелна мрежа в урбанизираната територия на с. Веленци“.
Трасето започва от ПИ 02563.17.150 – полски
път, и преминава през ПИ 10344.102.8 – улица
в с. Веленци, община Трявна. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Трявна.
5078
4а. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект „Специализирана схема към действащ ПУП – гр. Трявна, за изграждане на подземна разпределителна
оптична кабелна мрежа в урбанизираната територия на гр. Трявна“. Трасето започва от ПИ
73403.48.55 – селскостопански горски ведомствен
път, вид територия – селскостопанска, и преминава през ПИ 73403.501.2742, ПИ 73403.501.2906,
ПИ 73403.501.2304, ПИ 73403.501.2937, попадащи
в урбанизираната територия на гр. Трявна. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Трявна.
5079
473. – Община с. Чавдар, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за: 1. подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 060109, намиращ се в местността Бостанлъка,
с. Чавдар, Софийска област; ПУП – ПРЗ е за
обект: „Пречиствателна станция за отпадни води“;
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2. подробен устройствен план – парцеларен план
извън границите на урбанизираната територия за
подземна кабелна линия 20 kV, и подробен устройствен план – парцеларен план извън границите
на урбанизираната територия за определяне на
трасета за елементи на техническата инфраструктура – довеждащи В и К проводи в ПИ № 060393,
местността Бостанлъка, с. Чавдар, Софийска
област, за захранване на обект: „Пречиствателна
станция за отпадни води“. Трасетата не засягат
частни имоти. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5074

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от „Галина Агро“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Мара Гидик 8, ет. 2, представлявано от управителя
Величка Димитрова Динева, с която се оспорва
Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда
за прилагане на извънредни мерки за подпомагане
на пазара в сектора на зеленчуците на Министерството на земеделието и храните, по което
е образувано адм. д. № 7810/2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
5113
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Татяна Милчева Миланова от София
за оспорване на чл. 19, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейните помощи за
деца (ППЗСПД), приет с ПМС № 139 от 2002 г.
(ДВ, бр. 67 от 2002 г.), по което е образувано
адм. д. № 5993/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
5114
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
и чл. 192 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Емил Любомиров Илчев от Благоевград, ул.
Цар Иван Шишман 18, ет. 2, ап. 8, против: чл. 1,
2, 3, 5, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 3,
4 и 5, чл. 16, ал. 1, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4, чл. 18, ал. 1
и 7, чл. 19, чл. 21, ал. 1, 2, 5, 6 и 7, чл. 27, ал. 1,
т. 1, 5, 7 и 24, чл. 28, чл. 31, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 5,
6, 7 и 8, ал. 3, т. 2, 3 и 4, ал. 6, ал. 7, т. 7, ал. 9,
10 и 11, чл. 33, 34, 36, 37, чл. 38, ал. 1 – 4, чл. 39
и 40 НОУД на територията на община Благоевград, приета с Решение № 119 от 30.04.2009 г. на
Общинския съвет – Благоевград, и изменена с
Решение № 282 от 26.11.2010 г. на Общинския съвет – Благоевград, с искане за прогласяването им
за нищожни. Образувано е адм. дело № 414/2013 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 19.07.2013 г. от
10 ч. в зала 2.
5065
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Елена
Сидерова Янак иева на Решение № 550-6 по
протокол № 10 от 26 – 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), с кое
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то е одобрен план за улична регулация на с.о.
„Акчелар“ в частта на имот 721 (с нов идентификатор 10135.2522.1047). Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
адм. дело № 180/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Елена
Сидерова Янакиева жалба.
5024
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
с-в, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Марина Анатолиева Гринглаз с предмет Решение № 798-5 от
19.12.2012 г. на ОбС – гр. Варна, с което е приет
ПУП – ПУР на с.о. „Виница-север“, относно
имот с идентификатор 10135.2052.81 в частта за
проектираната през имота улица с идентификатор
9508. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1350/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
5025
Административният съд – Търговище, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Младен Величков Славчев от
с. Стража, община Търговище, област Търговище,
ул. Аврам Топалов 51, с предмет Решение № 20
по протокол № 22 от 28.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, с което на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124 ПЗРЗИДЗУТ
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ е
одобрен ПУП – ПЗ за поземлен имот. № 000217
(извън регулация) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Стража, община Търговище, с който имотът се отрежда „за
специализиран малък обект за дестилиране“, за
него се определя жилищна устройствена зона с
малка височина (Жм). Заинтересованите лица
могат да подадат заявления по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като страни в производството по адм. д. № 68/2013 г. по описа на съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
5026
Софийският апелативен съд, гражданско отделение, І състав, призовава Владимрос Николаос
Фотиадис с последен известен постоянен адрес
в Гърция, Илиуполи, Атина, ул. Граму 37, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.11.2013 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 2820/2012 г.,
образувано по жалба на Хараламби Панацидис
срещу решение № 755 от 10.02.2011 г. по гр.д.
№ 03178/2006 г. по описа на Софийския градски
съд, гражданска колегия, І отделение, 6 състав.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5067
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Елховският районен съд, гражданска колегия, І състав, уведомява Ирина Иванова Еси
пова – гражданка на Руската федерация, родена
на 23.08.1950 г., без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
нея е заведено гр.д. 619/2012 г. по описа на ЕРС
от Пол Ньоргард Мадсен (съпруг на ответницата), което има за предмет – иск за прекратяване
на брака, сключен между страните по реда на
чл. 49, ал. 1 СК, и че в деловодството на ЕРС с
адрес: Елхово, ул. Пирот 2, се намират исковата
молба и приложенията към нея, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. При неявяване на ответницата Ирина Есипова или на упълномощено от
нея лице в двуседмичен срок от получаване на
съдебните книжа в канцеларията на ЕРС съдът
ще є назначи особен представител по реда на
чл. 47, ал. 6 ГПК на разноски на ищеца.
5062
Казанлъшкият районен съд призовава Наталия
Геннадиевна Войводова, без адресна регистрация
в страната и с неизвестен адрес в гр. Стаханов,
Република Украйна, да се яви в съда на 7.08.2013 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1195/2013 г.,
заведено от Георги Йовчев Войводов по чл. 49
СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5028
Кубратският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ състав, уведомява Неджмие Туна, родена на
3.03.1949 г., гражданка на Република Турция, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че по искова молба, заведена от Джемиле Гюрлер е образувано гр.д. № 250/2013 г. по описа на
РС – Кубрат, за делба на останали в наследство
от общия им наследодател Али Адемов Куртчу
недвижими имоти. В случай че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ не
се яви в деловодството на Кубратския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, ще є бъде назначен служебен
защитник.
5063
Кубратският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ състав, уведомява Неджмие Туна, родена на
3.03.1949 г., гражданка на Република Турция, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че по искова молба, заведена от Джемиле Гюрлер е образувано гр.д. № 251/2013 г. по описа на
РС – Кубрат, за делба на останали в наследство от
общия им наследодател Ибрям Скендеров Юсуфов
недвижими имоти. В случай че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ не
се яви в деловодството на Кубратския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, ще є бъде назначен служебен
защитник.
5064
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 92 състав, уведомява Жулиета Салас
Таха Мохамед, гражданка на Боливия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, че срещу нея е заведено гр. д.
№ 19814/2012 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, от Таха
Мохамед Таха Мохамед и че в деловодството на
съда на адрес: София, ул. Съборна 9, се намират
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исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
това уведомление в „Държавен вестник“. При
неявяването на Жулиета Салас Таха Мохамед или
на упълномощено от нея лице в двуседмичния
срок съдът ще є назначи особен представител.
5027

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камерен хор „Средец“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от
устава с решение-протокол № 2 от 16.06.2013 г.
свиква редовно общо събрание на сдружението на
16.09.2013 г. в 18,30 ч. в София, зала „Оборище“, ул.
Кракра 2А, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за промяна на статута на сдружението
от ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в частна
полза в ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в
обществена полза; 2. промяна на предмета на
дейност, целите и средствата за постигането им; 3.
приемане на нов устав; 4. приемане на правила и
ред за извършване на общественополезна дейност;
5. промяна в управителния съвет; 6. промяна на
адреса на управление. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление в София,
ул. Дунав 35, ет. 1. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5163
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация за автомобилен спорт“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава свиква общо събрание на сдружението на
26.08.2013 г. в 10 ч. в София, ул. Стоян Едрев 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през изминалия изборен период;
2. промяна на устава на сдружението; 3. избор
на управителен съвет/управител на сдружението; 4. други организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място независимо от броя на
присъстващите.
5164
159. – Управителният съвет на сдружение
„ Бъ л г арск а ф едера ц и я н а и н д ус т ри а л н и т е
енергийни консуматори“ (БФИЕК) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.09.2013 г. в 11 ч. на адрес ул. Университетски
парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния
дневен ред: І. Избор на управителен съвет в
7-членен състав с мандат съгласно устава на
БФИЕК; управителният съвет предлага на общото събрание следния състав на УС: 1. „Агрополихим“ – АД – Пола Найденова; 2. „Асарел
Медет“ – АД – Петър Дееничин (зам.-председател на УС); 3. „Аурубис България“ – АД – Георги
Николов (зам.-председател на УС); 4. „Био
вет“ – АД – Петър Домусчиев (зам.-председател
на УС); 5. „Елаците Мед“ – АД – Стоян Ралчев;
6. „Солвей Соди“ – АД – Огнян Иванов; 7. „Стомана индъстри“ – АД – Константин Стаменов
(председател на УС). ІІ. Разни.
5120
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Бойни спортове“
при НСА“, София, на основание чл. 16, ал. 2 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
1.10.2013 г. в 10 ч. на адреса на седалището на
сдружението в София, район „Студентски“, Национална спортна академия, катедра „Борба и
джудо“, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов устав на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане на нови членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 18, ал. 1, предл. второ 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. Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител,
който следва да се легитимира с представяне на
документ за самоличност и пълномощно.
5140
1. – Управителният съвет (настоятелството)
на сдружение с нестопанска цел в обществена
полза „Настоятелство при Обединен детски ком
плекс“, Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21 от устава на сдружението и в изпълнение
на свое решение от 20.05.2013 г. свиква общо
събрание на сдружението на 10.09.2013 г. в 17 ч.
в Кюстендил, ул. Марин Дринов 7, в сградата
на Обединен детски комплекс – Кюстендил, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет (настоятелството) за дейността на сдружението през изтеклия период; 2. приемане на
изменения и допълнения на устава на сдружението; 3. освобождаване на досегашния управителен съвет (настоятелство); 4. избиране на нов
управителен съвет (настоятелство); 5. избиране
на представляващ сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5031
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
таекуон-до „Один“, Панагюрище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 5.09.2013 г. в 17 ч. в спортната зала
на ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Панагюрище,
при следния дневен ред: 1. финансов отчет на СК
„Один“ за 2012 г.; 2. отчет за спортно-състезателната дейност на СК „Один“ за 2012 г.; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. избор на председател
на СК „Один“; 5. други.
5149
1. – Съветът на настоятелите на настоятел
ството при ЦДГ „Слънчев Арлекин“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.08.2013 г. в
17 ч. в Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев 41, ЦДГ
„Арлекино“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на настоятелството за 2012 г.; 2. изменение и допълнение на устава на сдружението;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на настоятелите; 4. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на настоятелите; 5.
избор на нови членове на съвета на настоятелите;
6. прекратяване на членство; 7. други. Писмените
материали за провеждане на общото събрание са

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

на разположение на членовете всеки работен ден
в администрацията на ЦДГ „Арлекино“, Пловдив,
ул. Ген. Радко Димитриев 41. Регистрацията за
участие започва в 16,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на същото място, при същия дневен ред в 18 ч.
5029
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско сдружение за чест
ни избори и граждански права – Пловдив“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 3.09.2013 г. в 18 ч. в офиса на сдружението на
бул. Източен 1 в Пловдив при следния дневен ред:
1. приемане на отчетния доклад за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност на
управителния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава на организацията; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5032
1. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел в частна полза „Младежки алианс
за гражданско и обществено развитие“, с. Скутаре,
област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 46 от устава свиква редовно годишно
общо събрание на 10.08.2013 г. в 10 ч. в с. Скутаре
в офиса на „Младежки алианс за гражданско и
обществено развитие“ на ул. Кирил и Методий 23
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. преобразуване на сдружението от сдружение
с нестопанска цел в частна полза „Младежки
алианс за гражданско и обществено развитие“ в
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Младежки алианс за гражданско и обществе-
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но развитие“ със същия адрес на управление,
предмет на дейност и цели; 3. избор на УС на
сдружението след преобразуването; 4. изменение
на устава; 5. приемане на нови членове на сдружението съгласно подадените молби; 6. вземане
на решение за утвърждаване на правила и ред за
осъществяване на общественополезна дейност и
разходване на имуществото на сдружението; 7.
разни. Канят се всички членове на сдружението
да вземат участие. При липса на кворум на основание чл. 47 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5030
Емил Господинов Тончев, лик видатор на
сдружение „А лианс Капитали за технологии
и развитие“, Пловдив, в ликвидация по ф.д.
№ 146/2001 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
5127
Живка Господинова Господинова, ликвидатор
на СНЦ „Бъдеще днес“, Ямбол, в ликвидация
по ф.д. № 31/2010 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5150
Цветен Георгиев Петров – ликвидатор на
сдружение „Гражданско сдружение за защита
правата на пациентите“, София, в ликвидация
по ф.д. № 9442/2000 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5169

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
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