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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за местните данъци
и такси, приет от ХLIІ Народно събрание на
28 юни 2013 г.
Издаден в София на 4 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за местните данъци и
такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71,
83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24
и 30 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 10 се създава нова ал. 4:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 28 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5270

УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Наказателния кодекс, приет
от ХLІI Народно събрание на 28 юни 2013 г.
Издаден в София на 4 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от
1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54
от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.;
попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г.,
бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.;
изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.;
изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81
от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от
1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г.,
бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от
1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г.,
бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.;
изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7,
51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение
№ 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98
от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и
92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43,
76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и
102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от
2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 116, ал. 2 след думата „дейност“
се добавя „или на медицински специалист, на
учител (възпитател)“.
§ 2. В чл. 131, ал. 2 след думата „дейност“
се добавя „или на медицински специалист, на
учител (възпитател)“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 28 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5247
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 420
от 10 май 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, прието с протокол № 16 от заседание,
проведено на 18.04.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87 и 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК и протокол
от изпитване № 2013-001 от 15.01.2013 г., издаден
от Calibration center Simkal и сертификат № URST-3-2685, издаден от URS, Турция, техническото
становище и официално допълнение към него,
заведени в Комисията за защита на потребителите
с вх. № Ц-03-3509 от 5.04.2013 г. и № Ц-03-3509 от
8.04.2013 г., издадени от Лаборатория „Строителни
конструкции и земна механика“ към Изпитвателен
център по строителство при „НИСИ“ – ЕООД,
съгласно които метални стълби, търговска марка „KANAT“, модели ЕМ – 602 с 2+1 стъпала,
ЕМ – 603 с 3+1 стъпала, ЕМ – 604 с 4+1 стъпала,
ЕМ – 605 с 5+1 стъпала, ЕМ – 606 с 6+1 стъпала
и ЕМ – 607 с 7+1 стъпала, всяка стълба опакована
с прозрачно фолио и с поставен от вътрешната
страна на опаковката етикет от производителя
за максимално допустимо тегло и означение EN
131, има поставена от производителя пиктограма
с указания за правилна употреба чрез графични
изображения, върху долната страна на платформата е отпечатан релефно моделът на стълбата,
не отговарят на изискванията на стандарт БДС
EN 131-1:2007+A1:2011 и EN 131-2:2010+A1:2012 по
отношение на експлоатационните показатели на
характеристиките им, осигуряващи безопасността
на лицата, които ги използват, тъй като част от
геометричните размери на стълбата се различават от предписаните в EN 131-1 минимални
стойности и не всички изпитвания, изискващи
се от EN 131-2 за оценка на механичното съпротивление и устойчивостта на този вид стълба,
са направени – не са проведени изпитвания по
т. 5.4 и 5.15 от стандарта, които са съществени
за оценка здравината на стълбата, поради което
стълбите представляват опасност за здравето и
безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на метални стълби, търговска марка „KANAT“, модели
ЕМ – 602 с 2+1 стъпала, ЕМ – 603 с 3+1 стъпала,
ЕМ – 604 с 4+1 стъпала, ЕМ – 605 с 5+1 стъпала,

ЕМ – 606 с 6+1 стъпала и ЕМ – 607 с 7+1 стъпала,
всяка стълба опакована с прозрачно фолио и с
поставен от вътрешната страна на опаковката
етикет от производителя за максимално допустимо тегло и означение EN 131, има поставена
от производителя пиктограма с указания за
правилна употреба чрез графични изображения,
върху долната страна на платформата е отпечатан релефно моделът на стълбата, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5367

За председател:
Ал. Масларски

ЗАПОВЕД № 430
от 10 май 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация; решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 18 от заседание, проведено на 8.05.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол Л № 88
от 22.02.2013 г. и заключение към него, издадени
от Националния център по обществено здраве
и анализи при Министерството на здравеопазването, съгласно които лазерен показалец 3 in 1
Laser & Led Light & Key Chain, LED AG13 4,5 V,
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в различни цветове, с два бутона и два цвята, с
фенерче и ключодържател, без етикети, предупреждения и указания за употреба на български
език, не съответства на БДС EN 60825-1 и Наредба № 5 от 11.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.)
на МТСП и МЗ и е стока, опасна за здравето и
безопасността на потребителите по отношение
на директното попадане на лъча в очите или на
неговото огледално отражение, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на лазерен показалец 3 in 1 Laser & Led
Light & Key Chain, LED AG13, 4,5 V, в различни
цветове, с два бутона и два цвята, с фенерче и
ключодържател, без да са придружени с указания
за употреба и предупреждения към потребителите
на български език, като стоки, представляващи
сериозен риск и опасни за здравето и безопасността на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от уведомяването по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5368

За председател:
Ал. Масларски

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 432-ОЗ
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с чл. 29,
ал. 5 КЗ и като взе предвид, че представените в
производството документи отговарят на изискванията на Кодекса за застраховането и не са налице
основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ Комисията
за финансов надзор издава на „Здравноосигурителна
компания България здраве застрахователно акционерно дружество“, ЕИК: 131233651, със седалище
и адрес на управление София 1404, район „Триадица“, бул. България 83А, лиценз за извършване
на застраховане по:
1. застраховка по т. 1 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Злополука“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
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– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници;
2. застраховка по т. 2 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
5358
РЕШЕНИЕ № 441-ОЗ
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5 и
чл. 9, ал. 1 КЗ и като взе предвид представените
към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от
Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор издава на „Групама Застраховане“ – ЕАД,
допълнителен лиценз съгласно приложение № 1,
раздел II, буква „А“, т. 3 КЗ за застраховката „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни
средства)“ за рисковете:
всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни моторни превозни средства;
– сухопътни безмоторни превозни средства.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
5359
РЕШЕНИЕ № 468-ДФ
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 141, ал. 5,
чл. 154 и чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и чл. 2, ал. 1,
чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 18,
чл. 21, ал. 1 и § 3 от допълнителните разпоредби от Наредба № 22 от 2005 г. за условията
и реда за вписване и отписване на публични
дружества, други емитенти на ценни книжа и
емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) Комисията за
финансов надзор реши:
Вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от КФН, ДФ „Капман Капитал“, създаден
в резултат на преобразуване на ИД „Капман
Капитал“ – АД, чрез промяна в правната му
форма в ДФ „Капман Капитал“, управляван от
УД „Капман Асет Мениджмънт“ – АД.
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Вписва ДФ „Капман Капитал“ като емитент
в регистъра по чл. 30 ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден
от КФН.
Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН
Отписва от регистъра на публичните дружест
ва и други емитенти на ценни книжа по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН, издадената от ИД
„Капман Капитал“ – АД, емисия ценни книжа
и ИД „Капман Капитал“ – АД, като емитент.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
За председател:
А. Джалъзов
5360

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 17 юни 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на Летище „София-запад“ – поземлени имоти с идентификатори 38265.60.4 в землището на с. Кондофрей и 36566.23.4 в землището
на с. Касилаг, община Радомир, област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.02.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
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:
А л. Лазаров
5268

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 227
от 16 май 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО е постъпило заявление за допускане на устройствена процедура № ГР-94-Н-49
от 6.06.2006 г. от Надя Младенова Барболова
и Илич Тодоров Барболов относно поземлени
имоти с № 957 и 1012, к.л. Б-13-4-А, м. Гниляне.
Към заявлението са приложени: скица от
неодобрен кадастрален план за имот № 957;
виза по чл. 12, ал. 3 ЗУТ за имот № 064003;
нотариален акт № 181, том I, рег. № 6731, дело
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№ 77 от 17.06.2005 г. за нива в землището на
с. Гниляне, представляваща имот № 064003 на
името на Надя Младенова Барболова; нотариален акт № 154, том II, рег. № 2084, дело № 338
от 23.12.1998 г. за имот пл. № 957 на името на
Илич Тодоров Барболов; мотивирано предложение; ПТКП.
С писмо № ГР-94-Н-49 от 10.07.2006 г. на главния архитект на София е допуснато изработване
на ПУП – ПРЗ за горепосочените имоти и ИПР
на улица от о.т. 780 – 784, м. Кв. Гниляне – гр.
Нови Искър.
След процедура по уеднаквяване на границите
на имотите по КВС и „Софийски кадастър“ със
заявление вх. № ГР-94-Н-49 от 10.06.2009 г. в НАГ
е внесен за одобряване проект за ПРЗ и ИПУл.Р.
Към проекта са приложени: заявление от Тодор
Иличов Барболов и Младен Илич Барболов като
наследници на Илич Тодоров Барболов за съгласие
с внесения проект; обяснителна записка; извадка
от действащ ПУП; удостоверение за наследници
на Илич Тодоров Барболов; документи за собственост; скици.
Проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР-94-Н-49 от
10.06.2009 г. Постъпили възражения няма.
С писмо вх. № ГР-94-Н-49/06 от 24.01.2011 г.
същият е върнат в НАГ за продължаване на
процедурите по одобряване. Приложен е разписен
лист; протокол и съобщение от 4.01.2010 г.
Допълнително към проекта са представени
съгласувателни писма с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 29.03.2011 г. и изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, от м. 03.2011 г.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 2, с указание за представяне на заснемане по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Внесено е експертно становище относно
дендрологично заснемане на растителност по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена система“ при СО на 11.05.2011 г., и геодезическа снимка.
Поради това, че с проекта се засягат УПИ от
три квартала, същият е изпратен за обявяване
по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ с писмо изх. № ГР94-Н-49 от 5.10.2011 г.
Проектът е обявен в „Държавен вестник“,
бр. 80 от 2011 г.
В изпълнение на чл. 128, ал. 5 ЗУТ и Заповед
№ РД-09-271 от 27.03.2012 г. на кмета на район
„Нови Искър“ е проведено обществено обсъждане,
за което е представен протокол от 12.04.2012 г.
Постъпили възражения по обявяването и общественото обсъждане няма.
Пора ди вл язлата меж д у временно в си ла
кадастрална карта на район „Нови Искър“ със
Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. е внесен проект,
изработен върху същата, като са представени
скици от СГКК с № 23588 от 12.04.2012 г. за
имот с идентификатор 00357.5355.1026 (номер по
предходен план: 1026) и с № 23591 от 12.04.2012 г.
за имот с идентификатор 00357.5319.3 (номер по
предходен план: 064003).
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г., т. 6.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

В изпълнение изискване на отдел „Правен“
в становище от 21.11.2012 г. са представени:
удостоверение за граждански брак между Илич
Тодоров Барболов и Надя Младенова Тодорова от 24.08.1980 г.; писмо изх. № 94-00-9290 от
19.12.2012 г. на директора на РИОСВ – София, с
Решение № СО-66-ЕО от 2012 г. за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка.
Допълнително е представено удостоверение
за търпимост рег. № 9400-И-136 от 17.07.2007 г.
на главния архитект на район „Нови Искър“ за
едноетажна стопанска сграда – биволарник и
водоем; геодезическо заснемане на част от ул.
Тополите върху кадастрална карта и действащ
регулационен план.
Съгласно становище на отдел „БДПР“ („КТ“)
приложените чертежи по част „Геодезия“ след
КККР доказват допустимостта на ползваните
транспортно-технически параметри.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.).
Компетентен да одобри плана на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от Закона за
общинската собственост е Столичният общински съвет.
Искането за одобряване на ПРЗ и ИПР е
направено от заинтересованите лица по чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на поземлен имот с идентификатор 00357.5355.1026 (номер по предходен план:
1026) и с идентификатор 00357.5319.3 (номер по
предходен план: 064003) – предмет на плана,
съгласно приложените в административната
преписка документи за собственост.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, допуснато е изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, проведено е обществено
обсъждане, проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имоти 5319.3 и 5355.1026 попадат в устройствена зона „Пс“ – „Смесена производствена
зона“, в която съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 20, е допустимо конкретното
предназначение на У ПИ да е за безвредно
производство. Показателите в матрицата върху
графичната част на плана отговарят на нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с което
е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ VI-3,1026 е образуван
от съседните неурегулирани имоти 3 и 1026,
като регулационните граници са съобразени с
имотните граници на същите в кадастралната
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карта, с което е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ. Имотите са собственост
на едни и същи лица, поради което сключване
на предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ
не е необходимо.
Открива се улица от о.т. 784г – о.т. 782б – о.т.
782г – о.т. 782в – о.т. 782д.
С проекта се изменя улица от о.т. 780 – о.т.
784 за предвиждането є в съответствие с реализираната на място улица.
По изменената улична регулация се осигурява
лице (изход) към улица на нов УПИ VI-3,1026 – за
безвредно производство, както и по новопредвидената такава.
Изменението е по искане на заявителя и с
оглед урегулиране на имота, до който следва да
се осигури регулационно достъп. Същото е и на
основание промяна в устройствените условия,
при които е одобрен действащият ПУП.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
С изменение на уличната регулация се изменят
границите на прилежащи УПИ XXIX – за озеленяване, и XXVII – за ОДЗ. Предназначението
на тези УПИ не се изменя.
С плана за застрояване в новообразувания
УПИ се предвиждат две свободностоящи двуетажни сгради за безвредно производство и се
потвърждава съществуващата масивна сграда в
източната част на имот 1026, като се предвижда
надстрояване с 1 етаж при параметри на застрояване за сградите в съответствие със зона „Пс“,
съгласно ОУП на СО (2009 г.) и при к.к. 10 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
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 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 124, ал. 3 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 2 и 4, чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 35, ал. 2, чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
т. 20 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г.,
т. 2, и № ЕС-Г- 40 от 22.05.2012 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация
на улица от о.т. 780 – от. 784 по о.т. 784е – о.т.
784д – о.т. 784в – о.т. 784г – о.т. 784а до о.т. 784;
изменение на УПИ ХХIХ – „За озеленяване“,
и създаване на нов УПИ ХХIХ – „За озеленяване“, кв. 152, кв. Гниляне; изменение на УПИ
ХХVII – „За ОДЗ“, и създаване на нов УПИ
ХХVII – „За ОДЗ“, кв. 153, кв. Гниляне, по кафявите и зелените линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.
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2. План за регулация за м. кв. Гниляне с
отреждане на нов кв. 153а; откриване на улица
от о.т. 784г – о.т. 782б – о.т. 782г – о.т. 782в – о.т.
782д; създаване на УПИ VI-3, 1026 – „За безвредно производство“, за поземлени имоти с
идентификатори 00357.5319.3 и 00357.5355.1026
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за м. кв. Гниляне,
кв. 153а, УПИ VI-3, 1026, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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 Столична 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 А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“
и се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.

5248

Председател:
Е. Герджиков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-09
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения от протоколи № 9
от 24.04.2012 г., № 12 от 24.07.2012 г. и № 20 от
19.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решения от протоколи № 8 от 27.02.2013 г.
и № 15 от 26.06.2013 г. на Надзорни я съвет
агенцията реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас,
ул. А лександровска 26, публични т ъргове с
явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти:
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на
гр. Бургас, ж.к. Бр. Миладинови, ул. Стефан
Стамболов 122, построена с право на строеж
върху общинска земя, както следва:
а) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м, на ниво избен
етаж;
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б) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м, на ниво първи
етаж;
в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м, на ниво втори
етаж,
ведно със 106,11 кв. м прилежащи части от
подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 444 900 лв., стъпка на наддаване 4500 лв.
и депозит 44 490 лв.;
– тавански етаж – ателие за творческа дейност, ул. Гео Милев 4, Бургас, с идентификатор
07079.610.295.5.5, ЗП 89 кв. м, с начална тръжна
цена 49 900 лв., стъпка на наддаване 510 лв. и
депозит 4990 лв.;
– обособена част от активите на „Бургаски
пазари“ – ЕООД, обект „Складова база“, с идентификатор 07079.605.186, в ПЗ „Север“, с площ
11 353 кв. м и сградите, попадащи в него, с
начална тръжна цена 1 070 500 лв., стъпка на
наддаване 10 705 лв. и депозит 107 050 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект се
закупува в АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до
15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично, или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите
лица представят удостоверение за акт уално
състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от
управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие да се внесат по банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозитите се извършва безкасово – с
платежно нареждане по банковата сметка на
кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на
Надзорния съвет на агенцията за определяне
на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през
всички работни дни до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ след представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, ск лючването на
договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения.

5310

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов
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ОБЩИНА ВИДИН

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЗАПОВЕД № РД-02-11-855
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и ал. 9 от
Закона за народнaтa просвета и чл. 15 от правилника за прилагането му във връзка с чл. 22, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Видин, и в изпълнение на Решение № 82,
взето с протокол № 5 от 30.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна
детска градина – с. Покрайна, община Видин,
като филиал на Обединено детско заведение № 13
„Вида“, гр. Видин.
2. Обучението на децата от населеното място на
вливащата се детска градина по т. 1 до шестгодишна
възраст да се осъществява в съответното населено
място, като групата функционира като филиал.
3. Задължителната документация на Целодневна детска градина – с. Покрайна, община
Видин, и наличният инвентар да се приемат за
стопанисване и съхранение от Обединено детско
заведение № 13 „Вида“, гр. Видин.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между преобразуваната детска градина и приемащата детска градина.
5. Числеността на персонала на Обединено
детско заведение № 13 „Вида“, гр. Видин, да се
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1
от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за
нормите на преподавателска работа в системата
на народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса от 17,60 лв., която
се заплаща от родителите или настойниците на
децата, посещаващи детската градина в с. Покрайна, община Видин, съгласно чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин съгласно Решение № 127, взето
с протокол № 8 от 4.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Видин.
Мотиви: С цел запазване на детското заведение в съответното населено място и неговата
материална база и обхващане на децата от с. Покрайна, включително и тези от задължителна
предучилищна възраст, е целесъобразно да бъдат
обединени двете детски заведения. Предварително изпълнение се налага с оглед осигуряване
защитата на особено важен обществен интерес
като създаване организация и осигуряване на
необходимите условия за провеждане на новата
учебна 2013 – 2014 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борислава Борисова – заместник-кмет
„Хуманитарни дейности и социална политика“,
Община Видин.
Кмет:
Г. Гергов
5362

РЕШЕНИЕ № 607
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедури за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на следните общински
нежилищни имоти:
обект в сградата – Кулинарен магазин, с площ
72 кв. м, състоящ се от: търговска зала и склад,
разположен на партерния етаж на масивна сграда
„жилищен блок, административна сграда и магазини“, построена в УПИ IV, кв. 142а, ул. Паисий
Хилендарски 15, съгласно ЗРП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и
съответните идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж, при граници на
обособената част: от север – вход към жилищен
блок, от изток – ул. Славянска, от юг – ул. Паисий
Хилендарски, от запад – магазини, отгоре – административен етаж, отдолу – сутерен;
урегулиран поземлен имот (УПИ) V-143, с площ
185 кв. м в кв. 13 съгласно ПУП на с. Бузовград,
одобрен със Заповед № 295 от 2007 г., ведно с
построената в него полумасивна едноетажна
сграда с предназначение „Автоспирка“, с площ
64 кв. м, при граници на имота: УПИ IV-142 „За
поща“, отводнителен канал и улица.

5333

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 616
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и решения № 449 от
2010 г. и № 650 от 2011 г. Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи:
А. търговски обект, представляващ обособена
част „А“ (по техническа документация), със застроена площ 126 кв. м, състоящ се от: търговска зала,
склад, преддверие и санитарен възел, разположен
в северозападната част на едноетажна масивна
сграда, построена в УПИ I, кв. 372, кадастрален
район 505, съгласно одобрен със Заповед РД-0214-710 от 2000 г. кадастрален план и одобрен с
УКАБО/1970 г. ПУП на гр. Казанлък, ведно с
прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, при граници на обекта: от
север и запад – междублоково пространство, от
изток – обособена част „Б“, от юг – самостоятелен
вход и обособена част „Б“;
Б. обособена част „В“ (по техническа документация), със застроена площ 67,50 кв. м, състояща
се от зала и санитарен възел, разположена в
югоизточната част на едноетажна масивна сграда,
построена в УПИ I, кв. 372, кадастрален район
505, гр. Казанлък, съгласно кадастрален план,
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одобрен със Заповед № РД-02-14-710 от 2000 г., и
ПУП, одобрен с УКАБО/1970 г., ведно с прилежащите части от фоайе и общите части на сградата
и правото на строеж, при граници на обекта: от
север – обособена част „Г“ и обособена част „Б“,
от изток и юг – междублоково пространство, от
запад – обособена част „Б“.
Търговете да се проведат при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
1.1. за търговски обект, представляващ обособена част „А“ – 43 000 лв. без ДДС;
1.2. за обособена част „В“ – 19 300 лв. без ДДС.
2. Достигнатата цена се заплаща от спечелилите търговете участници в левове до деня на
подписване на договора за продажба по сметка
BG 07 KORP 9220 32 0868 7550, в „Корпоративна
търговска банка“ – АД, Казанлък, BIC KORPBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
4. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която се
внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868 7501 в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, Казанлък,
BIC KORPBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. Закупуване на тръжна документация – в
стая 17 на Община Казанлък срещу квитанция
за платена цена за тръжна документация в размер 200 лв. (без ДДС) за всеки търг, платени в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандитата за участие в търга.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на
правосъдието за актуално състояние на търговеца,
а за юридическите лица, регистрирани по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за
актуално състояние, издадено до 6 месеца преди
датата на търга (не се прилага за кандидати – физически лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
7. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
9. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
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10. Търговете да се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в стая 21 в сградата на Община
Казанлък, за имота по т. А – от 10 ч., за имота
по т. Б – от 10,30 ч.

5334

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 286
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
регулация – план застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 009151, местност
Карамана, землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти (млечни)“.

5335

Председател:
Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 287
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 208
ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПР (план регулация) за изменение на
уличната регулация на границите на съществуваща улица с о.т. 68 и о.т. 18, засягаща УПИ
I – зеленина в кв. 11, УПИ I – дарак, и УПИ
II – мелница в кв. № 5а, и УПИ III – цех на ДКК
„Партизанин“, в кв. № 5 по плана на с. Искра,
община Първомай, област Пловдив, по кафявите
линии, надписи и защрихования.

5336

Председател:
Д. Петков

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 305
от 30 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява КПИИ в част ПУП – парцеларен
план за обект: „Изграждане на канализационна
мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, община Раковски“, за трасета
извън строителните граници на населеното място.

5316

Председател:
Мл. Шишков
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 516
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти: УПИ – парцел ІІІ – за „гаражи“, с предвидено
изграждане на 18 броя гаражи в кв. 209Б, идентичен
с ПИ № 65231.914.142, с площ 378 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: незастроен имот съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 11056 от
20.04.2012 г., вписан в Службата по вписванията, за
гаражни места № 7, 8, 9, 10, 11 при начална тръжна
цена 51 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена
на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова
сметка на Община Самоков в деня на подписване
на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 % от
началната тръжна цена, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00,
BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая 420
на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой
в касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в
заседателната зала на ет. 3 в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор за
покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.

5384

За председател:
В. Галева
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РЕШЕНИЕ № 856
от 6 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 3, 5 и
7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конку рс за прода жба на общинск и неж илищен
имот – ПИ с идентификатор № 65231.917.516, с
площ 2499 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, в м. Големо Бакшево, гр. Самоков,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 11074 от 23.04.2012 г., вписан в Службата по
вписванията.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 15 000 лв.
без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1. имотът се предоставя за кравеферма и
отглеждане на животни;
2.2. участниците в конкурса да бъдат регистрирани земеделски производители, което
се удостоверява с Регистрационна карта на
земеделски производител от МЗХ, заверена за
актуалност от Областна дирекция „Земеделие“;
2.3. участниците в конкурса да притежават
миним у м 35 бр. едър рогат доби т ък, което
обстоятелство се удостоверява със справка за
животни, издадена от официален ветеринарен
лекар към Национа лната ветеринарномедицинска служба към МЗХ, актуална към май
2013 г.; участниците в конкурса да представят
Удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота, издадено от МЗХ;
2.4. участниците в конкурса да представят
Удостоверение за регистрация на животновъден
обект, издадено от Регионална ветеринарномедицинска служба;
2.5. участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за осъществяване на мероприятието с минимален размер на вложени
инвестиции 7000 лв. за срок 3 години;
2.6. купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за отглеждане на животни и да не го прехвърля
за срок 3 години от датата на сключване на
договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача;
2.7. участниците в конкурса заплащат цената в деня на сключване на договора, като в
случай на отказ на участника за сключване на
договора в 30-дневен срок от обявяването му за
спечелил конкурса внесеният от него депозит
не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната
документация. Конкурсната документация се
получава след представяне на:
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а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) но тариа л но за верено п ъ л номощ но за
закупуване на документация, в случай че конкурсната документация се закупува от името на
друго лице или ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може
да се установи от документа за регистрация;
г) при пол у чаване на конк у рсната док умен та ц и я л и цата под п исват дек лара ц и я за
неразгласяване на информация; в случаите на
у п ъ л номоща ва не п ъ л номощ н и к ът под п исва
декларация за неразгласяване на информация
лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация; лицата,
закупили конкурсна документация и подписали
декларация за неразгласяване на информация,
получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден, считано от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок 3
работни дни, съхраняват се от председателя
на конкурсната комисия и се предоставят при
поискване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
7. Депозит за участие в конкурса – в размер
50 % от началната конкурсна цена, посочен в
документацията, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00,
BIC – C E C BBG SF, п ри „ Ц К Б“ – А Д , к лон
гр. Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 3 – стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 40 %.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.

5385

Председател:
С. Стойчева
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РЕШЕНИЕ № 864
от 6 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– ПИ № 010038 с площ 493 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: девета, в
м. Рошкови егреци, землище с. Ярлово – актуван
с акт за частна общинска собственост № 11402 от
3.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 900 лв. (без ДДС);
– ПИ № 229015 с площ 864 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: седма, в
м. Дабиците, землище с. Ярлово – актуван с
акт за частна общинска собственост № 11403 от
3.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 1600 лв. (без ДДС);
– ПИ № 230112 с площ 3206 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: девета, в
м. Рошкови егреци, землище с. Ярлово – актуван
с акт за частна общинска собственост № 11404 от
3.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 5850 лв. (без ДДС).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
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кмета на общината да издаде заповед за назначаване
на комисия по провеждане на търга, да определи
размера на възнаграждението на членовете є, да
подготви и проведе търга, да одобри спечелилия
търга участник и да сключи договор за покупкопродажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

5386

Председател:
С. Стойчева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-228
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и Решение № 36 от 26.02.2010 г.,
постановено по адм.д. № 205/2009 г. по описа на
Административен съд – Стара Загора, одобрявам
план на новообразуваните имоти по отношение
на имот с кадастрален № 4 в кадастрален район
№ 300, м. Ай бунар в землището на с. Пряпорец,
община Стара Загора, като от него се отделя и
образува съгласно Решение № 36 от 26.02.2010 г.
на Административен съд – Стара Загора, ново
образуван поземлен имот 300.32 с площ 500 кв. м,
собственост на Теньо Ботев Димитров (съгласно н.а.
№ 172 от 10.05.1995 г.), като разликата от 223 кв. м,
която остава от имот 300.4, се придава към имот
300.9, собственост на наследниците на Тодор
Петров Тодоров (съгласно Решение на ПК № 37071
от 19.03.1996 г.). В регистъра на новообразуваните
имоти, неразделна част от плана, новосъздаденият
имот 300.32 да се запише на наследниците на Теньо Ботев Димитров на основание Решение № 36
от 26.02.2010 г. на Административен съд – Стара
Загора, влязло в сила на 23.03.2010 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на област Стара
Загора пред Административен съд – Стара Загора,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

5383

Областен управител:
Ж. Аладжова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 21.16
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Водопроводно отклонение
до ПИ № 000110“, землище с. Садово, община
Сунгурларе, област Бургас.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

5381

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 21.17
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на път IV-70049
с. Скала – с. Славянци от км 2+130 до км 6+402“,
минаващо през землищата на с. Скала и с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

5382

Председател:
Х. Ахмед

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 284
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127,
ал. 6 и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения проект на ОУП (общ устройствен план) на гр. Чирпан – окончателен проект.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване.

5314

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 371
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура за ел. кабел 33 kV за осъществяване на връзка на 2 броя ветрогенератора от
ПИ № 052037 и ПИ № 052011 по КВС – с. Ягнило,
с повишаваща ел. подстанция в имот № 103010 в
землището на с. Памукчии, община Нови пазар.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.

5337

Председател:
Н. Стефанов
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11. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 във връзка
с ал. 2 от Закона за адвокатурата с решение по
д.д. № 8/2013 г. на Висшия дисциплинарен съд
Ивайло Тодоров Пенов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.
5364
390. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за: главен асистент в област на
висшето образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
и научна специалност Кинознание, киноизкуство
и телевизия (филмова и телевизионна режисура);
професор в област на висшето образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.4. Теат
рално и филмово изкуство и научна специалност
Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово
и телевизионно операторство), всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За информация – тел. 9231-243, 9231-275, подаване
на документи – София, ул. Раковски 108А, ет. 3,
стая А 301.
5341
32. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за приемане на докторанти държавна
поръчка – редовна и задочна форма на обучение
и платено обучение, за учебната 2013/2014 г.,
както следва: професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по..., научна специалност „Методика на обучението по музика и по
изобразително изкуство“ – един редовно обучение и двама задочно обучение; професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,
научна специалност „Музикознание и музикално
изкуство“ – четирима редовно обучение и двама
задочно обучение; научна специалност „Хореография“ – един редовно обучение, всички със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
АМТИИ, ул. Тодор Самодумов 2, ет. 3, стая 32,
тел. 032/601-477.
5330
9. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.07 Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводство) за нуждите на катедра
„Счетоводна отчетност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
израстване“, тел. 66-362.
5298
12. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.3. Биологически науки (ензимология – един;
биохимия – един); доценти по: 4.4. Науки за земята (география – географски информационни
системи и картография) – един; 4.3. Биологически
науки (физиология на растенията – физиология
и биохимия на микроводораслите) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по български език и
литература в началните класове – един; 5.13. Общо
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инженерство (техническа механика) – един; 2.4.
Религия и теология (църковна дипломация и протокол) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки (информационни и комуникационни технологии в обучението) – един; 3.7. Адмиинстрация и
управление (бизнес администрация – управление
и предприемачество на английски език) – един;
4.5. Математика (алгебра и приложения) – един;
главни асистенти по: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – технологии и техники на връзки с обществеността) – един; 1.3. Педагогика на обучението
(методика на обучението по гражданско образование) – един; 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (журналистика – реклама
и маркетингови комуникации) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи – в ректората, стая 108, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
5323
568. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти: 2.3. Философия („Към възможността
за една атеоретична философия на езика (късният
Витгенщайн, Стенли Кавел, Ричард Рорти)“); 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(семиотика) („Семиотични подходи за изследване
на корпоративната комуникация в новите медии“);
3.2. Психология („Теории за менталния свят и
аналогии при децата“); 3.3. Политически науки
(„Ролята на непряката политическа комуникация в България (на примера на предизборните
кампании 2001, 2009 и 2013“); 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки („Разпространение на медийно съдържание за радио чрез
конвенционална, онлайн и мобилна платформа“);
3.8. Икономика („Счетоводната информация в
управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки“); 8.1. Теория на
изкуствата („Ситулата в системата на ритуалните
съдове от Древна Тракия, VII – III в. пр. Хр.“);
8.3. Музикално и танцово изкуство („Звукът в
киното и телевизията. Съвременни тенденции и
реализация в България“); 8.4. Театрално и филмово изкуство („Приложение на модерни техники
в рисуването и софтуерните решения в киното и
телевизията“); 8.4. Театрално и филмово изкуство
(„Социометрична и терапевтична работа на границата между визуалните изкуства и театъра“);
9.1. Национална сигурност („Институционални
и правни аспекти на развитието на службите за
сигурност в Република България“). Приема се не
повече от един кандидат за всяка тема. Докторантурите са с продължителност три години и са
със стипендия на НБУ. Необходими документи:
молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия
по определена тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпити
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по специалността (писмен и устен); изпит по чужд
език; събеседване по представения идеен проект по
темата на дисертацията. Документите се подават
до 12.09.2013 г. в канцеларията на Магистърския
факултет на адрес: Нов български университет,
корпус І, стая 103, ул. Монтевидео 21, 1618 София.
За повече информация: тел. 8110 142.
5344
568а. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти: 1.3. Педагогика на обучението
по ч у ж д език (Методика на обу чението по
съвременни езици) – 1 място; 2.1. Филология
(Теория и практика на превода) – 1 място; 2.1.
Филология (Теория и история на литературата) – 1 място; 2.2. История и археология (Стара
история – включително праистория) – 4 места;
2.3. Философия (Съвременни философски учения) – 2 места; 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Социология) – 2 места; 3.2.
Психология (Обща психология) – 3 места; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Кинознание, киноизкуство и телевизия (масови
комуникации) – 1 място; 3.6. Право (Гражданско
и семейно право) – 1 място; 3.6. Право (Наказателно право) – 1 място; 3.7. Администрация и
управление (Социално управление) – 2 места; 3.7.
Администрация и управление (Организация и
управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) – 1 място;
8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание
и музикално изкуство) – 1 място; 8.4. Театрално
и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия) – 1 място; 8.4. Театрално и филмово
изкуст во (Театрознание и театрално изкуство) – 2
места; 9.1. Национална сигурност (Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (стратегии и политики за сигурност) – 2 места. Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е
1650 лв. Документите се подават до 12.09.2013 г.
в канцеларията на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, корпус І, стая
103, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 8110 142.
5345
69. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия за доценти по научна специалност Строителна механика, съпротивление на материалите
(Строителна механика) към катедра „Строителна
механика“ – двама, със срок 2 месеца; по научна
специалност Строителни материали и изделия и
технология на производството им към катедра
„Строителни материали и изолации“ – един, със
срок 2 месеца; по научна специалност Обща, висша
и приложна геодезия (Приложна геодезия) към
катедра „Приложна геодезия“ – един, със срок 2
месеца; по научна специалност Териториално и
ландшафтно устройство и градоустройство към
катедра „Градоустройство“ – един, със срок 3 месеца; главен асистент по научна специалност Обща,
висша и приложна геодезия (Висша геодезия) към
катедра „Висша геодезия“ със срок 3 месеца; по
професионално направление 3.8. Икономика за
доцент по научна специалност Статистика и демография към катедра „Градоустройство“ – един,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

със срок 3 месеца; по професионално направление
4.1. Физически науки за доцент по научна специалност Молекулна и биоелектроника (английски
език) към катедра „Физика“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
5290
4. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“, Благоевград, обявява конк у рси за
главни асистенти по: 1.2. Педагогика (теория и
методика на физическото възпитание) – един;
3.8. Икономика (народно стопанство (стопанска
история) – един; 3.9. Туризъм (икономика и управ
ление) – един; 3.8. Икономика (финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка) – един; 2.2.
История и археология (археология, музеология
и история на изкуството) – един; 2.1. Филология
(фолклористика – етнология) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566, 0882 818 566.
5370
20. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: доценти по:
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и
дидактика – един; 7.4. Обществено здраве, научна
специалност 03.01.53 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност 05.02.26 Маркетинг (потребителско поведение) – един; главни асистенти
по: професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност 05.03.04 Нова и
най-нова обща история (история на балканските
народи) – един; професионално направление 5.10.
Химични технологии, научна специалност 02.10.09
Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология – един; професионално направление
5.11. Биотехнологии, научна специалност 01.06.10
Биохимия – един; всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов
1, стая 214, тел. 056/715-725.
5329
12. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент по професионално
направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета.
5297
37. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по Обща психология (Психология на личността), професионално направление
3.2. Психология, област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки за нуждите
на секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 6, тел. 02/870-32-17.
5324
13. – Инс тит у т ът по невробиологи я при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
01.06.17 Физиология на животните и човека със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, стая 213, тел. 979-21-51.
5325

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4450/2012 г. по описа
на Административен съд – Варна, по жалба от
Дечко Димитров Дечев срещу Решение № 799-5
от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на с.о. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата без кв. № 20, 21 и 26, в т. ч.
и схеми: за електронни и съобщителни мрежи
и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
сборна схема на техническата инфраструктура,
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема, в частта относно имот 2428.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административен
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
5328
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1825 по описа
за 2013 г. на Административен съд – Пловдив,
по жалба на „Векта“ – ООД, Пловдив, против
разпоредбата на чл. 65, ал. 1 и 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Пловдив. Ответник по жалбата е Общинският
съвет – гр. Пловдив. Делото е насрочено за
17.09.2013 г. от 10 ч.
5300
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Дора
Йорданова Митева от Казанлък против Решение
№ 304 от 24.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Казанлък, в частта му, с която са приети § 3 и
4 от Наредба № 12 за настаняване под наем на
граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, по което е образувано
адм.д. № 250/2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, насрочено за 3.10.2013 г.
от 15 ч.
5299
Плевенският районен съд, гр. колегия, XII състав, призовава Христинка Алексиева Маринова,
родена на 17.12.1962 г., с последен адрес област
Ловеч, гр. Троян, ул. Дунав 4, вх. Б, ап. 14, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.10.2013 г.
в 10,30 ч. като ищец по гр.д. № 3810/2012 г. (производството по делото е делба по ГПК (отм.),
заведено от Йота Р. Яначкова, Мара Р. Алексиева, Каменка Н. Петковска, Ередина И. Вълчева,
Никола В. Николов, Иванела В. Христова, Дафинка С. Николова, Тодор С. Вътов, Дарина Т.
Вътова, Янко В. Митов, Красимира Ц. Митова,
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Христинка А. Маринова, Мария А. Яковска, Русин А. Маринов, Йонка А. Маринова, Алекси М.
Алексиев. Призованата да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5272
Пловдивският районен съд, XIII гр. с., в проведеното на 26.06.2013 г. закрито заседание по ч.гр.д.
№ 10559 по описа за 2013 г., докладвано от съдия
Владимир Руменов, като разгледа постъпилата
молба за обезсилване на поименни ценни книжа
по чл. 560 и сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието є отговаря на изискванията на чл. 561
ГПК, издава заповед за неплащане по чл. 562
ГПК: По молба на Стефан Димитров Чикендов от
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 174, вх. Б, ет. 5, ап. 15,
съдът насрочва съдебно заседание на 16.10.2013 г.
от 14,45 ч. за обезсилване на общо 46 поименни
акции от капитала на „КЦМ 2000“ – АД, ЕИК
115526612, със седалище и адрес на управление
Пловдив, Асеновградско шосе, собственост на
Стефан Димитров Чикендов от Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 174, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с номинална
стойност 1 лв., които акции са обективирани,
както следва: купюра № 003891 с номинал от 20
броя акции от номер 049265 до 049284; купюра
№ 003892 с номинал от 20 броя акции от номер
049285 до 049304; купюра № 003893 с номинал
от една акция с номер 049305; купюра № 003894
с номинал от една акция с номер 049306; купюра № 003895 с номинал от една акция с номер
049307; купюра № 003896 с номинал от една акция
с номер 049308; купюра № 003897 с номинал от
една акция с номер 049309; купюра № 003898 с
номинал от една акция с номер 049310. Отправя
покана до държателите на посочените в заповедта
поименни ценни книги – акции, да заявят своите
права най-късно до 16.10.2013 г. от 14,45 ч. В случай че не сторят това в указания срок, акциите
ще бъдат обезсилени. Нарежда на платеца „КЦМ
2000“ – АД, ЕИК 115526612, със седалище и адрес
на управление Пловдив, Асеновградско шосе, да
не извършва никакви плащания на приносителите
на горепосочените купюраи и ценни книги.
5331
Пловдивският районен съд, XIII гр. състав,
в проведеното на 14.06.2013 г. закрито заседание
по ч.гр.д. № 9961 по описа за 2013 г., докладвано
от съдия Владимир Руменов, като разгледа постъпилата молба за обезсилване на поименни ценни
книжа по чл. 560 и сл. ГПК и след като прецени,
че съдържанието є отговаря на изискванията
на чл. 561 ГПК, издава заповед за неплащане
по чл. 562 ГПК: по молба на Стефан Димитров
Чикендов от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 174, вх. Б,
ет. 5, ап. 15, съдът насрочва съдебно заседание на
30.09.2013 г. от 9,30 ч. за обезсилване на Временно
удостоверение № 2633 от 16.03.2001 г. за 1639 броя
поименни акции от № 26484093 до № 26485731 и
Временно удостоверение № 4733 от 8.08.2008 г.
за 4917 броя поименни акции от № 107363341 до
№ 107368257 от капитала на „КЦМ“ – АД, ЕИК
115007471, със седалище и адрес на управление
Пловдив, Асеновградско шосе, собственост на
Стефан Димитров Чикендов от Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 174, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с номинална
стойност 1 лв. Отправя покана до държателите на
посочените в заповедта временни удостоверения
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да заявят своите права най-късно до 30.09.2013 г.
от 9,30 ч. В случай че не сторят това в указания
срок, временното удостоверение ще бъде обезсилено. Нарежда на платеца „КЦМ“ – АД, ЕИК
115007471, със седалище и адрес на управление
Пловдив, Асеновградско шосе, да не извършва
никакви плащания на приносителите на горепосочените временни удостоверения.
5332
Пловдивският районен съд, III брачен състав,
призовава Неджат Гурпинар, роден на 8.03.1958 г.,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.10.2013 г.
в 14 ч. като ответник по гр.д. № 5020/2013 г., заведено от Гергана Атанасова Илиева-Гурпинар
от с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив,
за иск за развод по чл. 49 СК. Ако въпреки обнародването в „Държавен вестник“ ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначава особен представител.
5369

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
47. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.08.2013 г. в
10 ч. в София в сградата на АЗПБ, ул. Владайска
29, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет за 2012 г. на АЗПБ; 2.
приемане на годишен финансов отчет за 2012 г. на
„АЗПБ Комерсиал“ – ЕООД. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично или
чрез техни упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
5365
1. – Управителният съвет на фондация „Тодор Каблешков“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
1.09.2013 г. в 10 ч. в София, бул. Македония 15Б,
при следния дневен ред: 1. приемане на Виолета
Стоянова Божилова, на архитект Тодор Несторов
Личев и на Креса Стоянова Злачева за членове на
фондацията; 2. приемане на годишния финансов
отчет на фондацията за 2012 г. и за дейността
на фондацията до датата на общото събрание; 3.
освобождаване на настоящите членове на управителния съвет поради изтичане на мандата им;
4. избор на нови членове на управителния съвет;
5. промяна на седалището и адреса на управление
на фондацията от София, бул. Македония 15Б, в
София, бул. Христо Ботев 56, ет. 4; 6. промяна
на начина на обявяване на поканата за свикване
на общото събрание, като занапред поканата за
свикване на общото събрание да не се обнародва
в „Държавен вестник“, а само да се изпраща на
членовете на фондацията на обявен от същите
адрес и чрез залепване на поканата на сградата,
където е седалището и адресът на управление; 7.
изменене на устава, предвид гласуваните промени;
8. други. При липса на кворум за провеждане
на общо събрание то ще се отложи за един час
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по-късно при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от присъстващия брой
членове.
5377
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация Хелп“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо съб
рание на 9.09.2013 г. в 10 ч. в София в сградата
на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“, кабинет по
информатика, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. вземане на решение за прекратяване
на дейността на сдружение „Асоциация Хелп“ и
обявяването му в ликвидация; 3. определяне на
срок, в който да се извърши ликвидацията; 4.
избор на ликвидатор.
5366
78. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава свиква общо
отчетно-изборно събрание на съюза на 26.09.2013 г.
в 9 ч. в Дома на киното на ул. Екзарх Йосиф 37,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет на СБФД; 2. отчетен доклад
на контролната комисия на СБФД; 3. одобряване
на бюджета на СБФД за 2013 г.; 4. избор на председател, управителен съвет и контролна комисия
на СБФД. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5339
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Регионален младежки съвет – Вар
на“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
2.09.2013 г. в 18 ч. в база „Младежки дом“ – Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за извършената дейност; 2. избор на членове на
ръководни органи и утвърждаване на нови членове;
3. промени в устава на организацията; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 30 от устава на организацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
5304
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежки информационен
доброволчески център“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.09.2013 г. в 18 ч. в офиса на
сдружението – Народно читалище „Отец Паи
сий“, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за извършената дейност; 2. избор
на членове на ръководни органи и утвърждаване на нови членове; 3. промени в устава на
организацията; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 4 от
устава на организацията общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
5303
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детско сърце – гр. Добрич“
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 28, ал. 1
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от устава на сдружението и свое решение от
25.06.2013 г. свиква редовно общо събрание на
сдружението на 4.09.2013 г. в 17 ч. на адрес:
Добрич, ул. България 3, в залата на Търговскопромишлената палата – гр. Добрич, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3.
избор на ръководни органи и представителство
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
м ясто и при същи я дневен ред. Писмените
материали от дневния ред са на разположение
на членовете на адрес: Добрич, ул. България
3, офис 103.
5373
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен к луб по пожароприложен спорт и аварийно-спасителна дейност
Кърджали 160“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 10.09.2013 г. в 15 ч. в Кърджали,
ул. Г. Кондолов 26, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове и изк лючване
на членове; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5374
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за развитие на
Община Петрич“, Петрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 3.09.2013 г. в 17 ч. в Петрич,
ул. България 17, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за промени в органите
на управление на сдружение с нестопанска цел
„Сдружение за развитие на Община Петрич“; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5340
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нес топанска цел „Футболен клуб „Сторгозия“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
15.08.2013 г. в 16 ч. на адрес: Плевен, ул. Кала тепе
4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на клуба; 2. отправяне на
предложение до ОФК „Спартак – Плевен – Плевен“ за прео бразуване на Футболен клуб „Сторгозия“ чрез вливане в сдружение с нестопанска
цел ОФК „Спартак – Плевен – Плевен“ и при
приемане на това предложение да се пристъпи
към фактически правни действия по реда на
чл. 12, ал. 1 ЗЮЛНЦ за реализацията му; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
5372
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Алеко Константинов“,
Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 20.09.2013 г. в 17,30 ч. в ПБНЧ „Еленка и
К и ри л Д. А вра мови – 1856“ – С ви щов, п ри
следния дневен ред: 1. избор на председател на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място.
5375
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Хасково – Аида“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.09.2013 г. в 18 ч. в Хасково,
ресторант „Родопи“, при дневен ред: промяна
на устава на сдружението. 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.
5371
1. – Управителният съвет на МСК „Сереко“ – Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 3.09.2013 г. в 19 ч. в
гр. Царево, община Царево, ул. Христо Ботев
10, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на сдружението; 2. приемане на нови членове;
3. приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението през 2012 г.; 4. промени в състава на
управителния и контролния съвет на сдружението;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5376
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
земеделските производители и животновъдите – 2006“, с. Петревене, област Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 18.08.2013 г. в 14 ч.
на адрес: с. Петревене, община Луковит, ул. Изгрев 9, при следния дневен ред: 1. представяне на
отчетен доклад на управителния съвет за изминалия период; 2. представяне на отчетен доклад на
контролно-ревизионната комисия за изминалия
период; 3. вземане на решение за прекратяване
на сдружението и избор на ликвидатор; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5291
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