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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на
Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до
31 май 2013 г.
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 Решение за налагане на мораториум
върху всички сделки на разпореждане и
строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени
зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално
значение
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Народното събрание за избиране на
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна
етика
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 Решение за избиране на Комисия по
правата на човека и жалбите на гражданите
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 Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
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 Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
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 Указ № 139 за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Френската република и в Княжество Монако със седалище в Париж и за назнаначаване на
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 Указ № 140 за освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Италианската
република и за назначаване на Марин
Райков Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република
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Министерски съвет

 Решение за избиране на Комисия по
вероизповеданията и парламентарна
етика

Президент на републиката

Ангел Христов Чолаков за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България във Френската република

 Постановление № 147 от 12 юли
2013 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата,
заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, приета
с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2002 г.
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2013 г. за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г.
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 Постановление № 149 от 12 юли
2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
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Министерство
на отбраната
 Правилник за отменяне на Правилника за управление на жизнения цикъл на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извър
ши одит за съответствие при финансовото
управление на Министерство на вътрешни
те работи за периода от 1 януари 2010 г. до
31 май 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото
управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до
31 май 2013 г.
2. Срокът за извършване на одита е от
15 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на заключителния доклад на Сметната палата
е 10 ноември 2013 г.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 11 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мая Манолова
5603

РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху всички
сделки на разпореждане и строителни дей
ности с държавни имоти в териториите на
устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
освен за случаи на инфраструктурни обекти
с местно и национално значение
Народното събрание на основание чл. 86,
а л. 1 от Констит у ци ята на Реп ублика Българи я
РЕШИ:
1. Спира разпореждането, промяната на
предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в териториите, попадащи
в границите на устройствени зони „А“ и „Б“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.

2. В едномесечен срок Министерският
съвет:
а) да внесе финансово обезпечена програма
за възлагане изработването на специализирани
карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие;
б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на
държавата, разположени в г раници те на
устройствени зони „А“ и „Б“ от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
3. Срокът на действие на ограничението по
т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за всеки от обектите по чл. 6, ал. 4
и 5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, но не повече от 12 месеца.
4. Задължава Министерството на околната
среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за
създаване на Национален парк „Българско
Черноморие“. Изработването на предложение
за обхвата и границите на Национален парк
„Българско Черноморие“ да бъде на основата
на широк и всеобхватен обществен дебат.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 11 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание
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За председател на Народното събрание:
Мая Манолова

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание за избиране на Комисия за борба с
корупцията и конфликт на интереси и пар
ламентарна етика (ДВ, бр. 56 от 2013 г.)
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 17 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
В Решение на Народното събрание от
19 юни 2013 г. за избиране на Комисия за
борба с корупцията и конфликт на интереси
и парламентарна етика (ДВ, бр. 56 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
В заглавието на решението и т. 1 от него
думите „и парламентарна етика“ се заличават.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мая Манолова
5604
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РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по вероизповеданията
и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 2, т. 23, чл. 18 и 19 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика 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: Пламен Василев Славов.
Заместник-председатели:
Васил Миланов Антонов,
Хюсеин Хасан Хафъзов,
Павел Димитров Шопов.
Членове: Атанас Зафиров Зафиров,
Емил Страхилов Костадинов,
Калин Иванов Милчев,
Петър Василев Мутафчиев,
Пламен Христов Желязков,
Кристиян Роберт Димитров.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мая Манолова
5623
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2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от
всички парламентарни групи, и членове на
комисията:
Председател: Тунчер Мехмедов Кърджалиев.
Заместник-председатели:
Мехмед Юмер Атаман,
Георги Чавдаров Анастасов.
Членове: Георги Янчев Гьоков,
Йорданка Колева Йорданова,
Маргарита Асенова Стоилова,
Милка Дончева Христова,
Станислав Иванов Владимиров,
Тодор Борисов Радулов,
Георги Симеонов Горанов.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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За председател на Народното събрание:
Мая Манолова

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на наро
ден представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Емил Кирилов Иванов като народен представител от 26.
многомандатен изборен район – Софийски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 17 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5732

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правата на човека
и жалбите на гражданите

за избиране на член на Съвета за електронни
медии

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

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България,
чл. 24 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията

РЕШИ:
1. Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите 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.

РЕШИ:
Избира Иво Първанов Атанасов за член
на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 17 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5739
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам Марин Райков Николов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България във Френската република и в Княжество Монако със
седалище в Париж.
2. Назначавам Ангел Христов Чолаков за
извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5625

УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам Ангел Христов Чолаков
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Италианската република.
2. Назначавам Марин Райков Николов за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Италианската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5627
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 12 ЮЛИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
задължителната информация, предоставяна
на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватиза
ция и следприватизационен контрол, и за
документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, приета с Постановление
№ 205 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115
от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) При п ри ват иза ц и я на а к ц и и и л и
дялове – собственост на държавата или на
общините в търговски дружества, както и
при приватизация на акции или дялове – собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала в
други търговски дружества, текстовата част
на информационния меморандум съдържа
информация за:“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) При приватизация на обособени части
от търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно или общинско участие, както
и при приватизация на обособени части от
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала в други търговски дружества и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6
ЗПСК текстовата част на информационния
меморандум съдържа информация за:“;
б) в т. 2 – 7 думите „чл. 1, ал. 2, т. 3“ се
заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 6“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 1, ал. 2, т. 3“ се
заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 6“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При приватизация на имоти – частна
държавна собственост, чиято стойност е над
10 000 лв., текстовата част на информационния
меморандум съдържа:
1. информация за правния статут на имота,
включително реституционните претенции,
исковете и делата, отнасящи се до имота, с
описание на състоянието на делата, тежести
върху имота (ипотеки, възбрани или др.),
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сервитути, екологични или други проблеми,
договори за наем, за сервизно обслужване, за
застраховка и др.;
2. информация за имота:
а) местоположение (адрес, урегулиран поземлен имот, квартал по урегулиран поземлен
имот, граници на имота);
б) предвидено предназначение, зониране,
инфраструктура съгласно действащия подробен устройствен план;
в) описание на физическите характеристики на имота – година на построяване, конструкция, грубо строителство, довършителни
работи, инсталации и съоръжения, външни
съоръжения;
г) цифрови показатели – площ, застроена
площ, разгъната застроена площ;
д) идентификация на движимото имущество;
е) информация за фактическите ползватели
на имота – в случай че има сключени договори
за наем, съвместна дейност или др.;
ж) данъчна оценка.
(4) Информационни я т меморан д у м по
ал. 3 съдържа и приложение със следните
документи:
1. документи, установяващи правото на
собственост на държавата върху имота;
2. актуална скица на имота от одобрена
кадастрална карта, а в случаите, когато няма
одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти
в урбанизирани територии;
3. удостоверение за данъчна оценка.“
§ 3. В чл. 7 думите „чл. 1, ал. 2, т. 3“ се
заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 6“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПСК“
се заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПСК“.
2. В ал. 2 думите „чл. 1, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 6“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията, необходима за изготвянето на информационен меморандум за имоти
по чл. 1, ал. 2, т. 5 ЗПСК, се предоставя от
ръководителя на ведомството, което управлява
имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната
собственост или от определени от тях лица
или орган на лицата, определени по реда на
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
За верността и пълнотата на предоставената
информация определените от ръководителя
на ведомството, което управлява имота, или
от областния управител в случаите по чл. 18,
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ал. 1 от Закона за държавната собственост
лице/лица или орган, както и лицата, на които
е възложена обработката и обобщаването є,
подписват декларация, за което носят предвидената в закона отговорност. За изготвянето
на информационния меморандум може да
бъде използвана информация от публични
регистри и друга информация, подлежаща на
оповестяване.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, които изготвят информационния меморандум, подписват декларация за
верността и пълнотата на информационния
меморандум в съответствие с предоставената
информация и данни от дружеството, съответно от общинския съвет или от определения
от него орган, съответно от ръководителя на
ведомството, което управлява имота, или от
областния управител в случаите на чл. 18,
ал. 1 от Закона за държавната собственост,
или от определен/определени от тях лица
или орган.“
§ 5. В чл. 11, ал. 3 и 4 думите „Агенцията
за приватизация“ се заменят с „Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5601

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
ОТ 12 ЮЛИ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64
от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 6 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 32 думите „10 дирекции“ се заменят с „9 дирекции“.
§ 2. В чл. 47, ал. 2 думите „10 дирекции“
се заменят с „9 дирекции“.
§ 3. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“:
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1. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на
концесии върху обектите на железопътната
и нфрас т ру к т у ра – д ърж а вна собс т венос т,
включително земята, върху която са изградени
или която е предназначена за изграждането
им, цели или технологично обособени части
от пристанища за обществен транспорт с
национално значение и граждански летища
за обществено ползване;
2. осъществява регулиращи, координиращи,
контролни и информационни функции във
връзка с процеса на концесиониране;
3. подготвя документите и организира провеждането на процедури за предоставяне на
концесии върху обектите по т. 1 съвместно с
други дирекции на министерството;
4. организира и осъществява контрол върху
договорите за предоставяне на концесии върху
обектите по т. 1;
5. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или
акции на търговски дружества в транспорта
и съобщенията, както и при упражняване
на правата му като орган на управление на
държавните предприятия в областта на транспорта и съобщенията;
6. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
7. подготвя методически разработването
на бизнес планове и програми за финансово
оздравяване от дружествата и държавните
предприятия и осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на дружествата
и предприятията по т. 6;
8. следи за изпълнението на икономическите
показатели от бизнес плановете и програмите
по т. 7; определя целеви икономически показатели от бизнес плановете, които се включват
в договорите за възлагане на управлението,
и информира министъра;
9. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление
и контрол на държавните предприятия и
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи; информира министъра за резултатите
от проверките;
10. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на държавните предприятия
и търговските дружества, в които министърът
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представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
11. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за
приемане на годишните счетоводни отчети,
разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането
на докладите на експерт-счетоводителите и
освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова
година на едноличните търговски дружества,
в които министърът упражнява правата на
едноличния собственик на капитала, и на
държавните предприятия, в които министърът
представлява държавата в общото събрание;
12. извършва анализ на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция и
когато са налице основания за това, изготвя
предложения за санкциониране на органите
на управление на едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно
държавно участие в капитала;
13. организира проверки и текущ контрол
на едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските
дружества с мажоритарно държавно участие
в капитала и на държавните предприятия, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание, и оказва съдействие при
контактите с Агенцията за държавна финансова инспекция, с Националния осигурителен институт и с Националната агенция за
приходите;
14. изработва становища за едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала по въпросите, по които министърът взема решения или дава разрешения
съгласно Търговския закон и Правилника за
реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен
съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от
2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72
от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);
15. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия и едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличния собственик на капитала, и осъществява координация по него с
Националния статистически институт;
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16. подпомага министъра в рамките на
неговата компетентност при приватизацията на търговските дружества в областта на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията; осъществява взаимодействие с
Комисията за финансов надзор и с Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;
17. подготвя актовете за преобразуване на
търговските дружества;
18. подпомага министъра при провеждане
политиката на министерството по отношение
на търговските дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност, и по отношение
на държавните предприятия;
19. предприема необходимите действия
по възстановяване правата на собственост,
обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти и по
отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
във връзка с преходните и заключителните
разпоредби на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.“
§ 4. Член 49а се отменя.
§ 5. В приложението към чл. 32, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Думите „дирекция „Концесии“ – 13“ се
заменят с „дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“ – 23“.
2. Думите „дирекция „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните
предприятия“ – 12“ се заличават.
3. На ред „дирекция „Национална транспортна политика“ числото „20“ се заменя с „21“.
4. На ред „дирекция „Съобщения“ числото
„19“ се заменя с „20“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5602

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 12 ЮЛИ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на здраве
опазването.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на
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здравеопазването, приет с Постановление
№ 256 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г., бр. 55 от 2010 г., бр. 5, 38, 59 и 99 от
2011 г., бр. 22 и 68 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на здравеопазването
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и
числеността на персонала на Министерството
на здравеопазването, наричано по-нататък
„министерството“.
Ч л. 2. (1) Минис т ерс т во т о на зд ра ве
опазването е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, пл. „Света
Неделя“ № 5.
(2) Министерството е администрация, която
подпомага министъра на здравеопазването
при осъществяване на неговите правомощия.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Раздел I
Правомощия на министъра на здравеопаз
ването
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Министърът на здравеопазването ръководи и представлява Министерството на
здравеопазването.
Чл. 4. (1) При осъществяването на програмата на правителството, при разработването
на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът
се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът на здравеопазването делегира със заповед правомощия на заместникминистрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Чл. 5. Министърът:
1. провежда държавната политика в област
та на здравеопазването и преструктурирането
на здравния сектор;
2. разработва и контролира изпълнението
на националната здравна стратегия;
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3. ръководи, координира и контролира
дейностите по опазване здравето на гражданите, промоция на здравето и профилактика
на болестите;
4. провежда политиката по осъществяване
на държавен здравен контрол и контрол на
дейностите за ограничаване разпространението на заразните болести;
5. контролира лечебната дейност в случаите,
посочени в закон;
6. определя национални и републикански
консултанти и утвърждава правила за тяхната
работа;
7. ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза
на работоспособността;
8. предприема мерки за здравна закрила на
децата и на лицата с физически увреждания
и психически разстройства;
9. провежда лекарствената политика;
10. провеж да държавната политика за
безопасност на храните в съответствие със
Закона за храните;
11. издава и отнема разрешения и лицензи
по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, Закона за
конт рол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите, Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки и Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането, издава
заповеди по Закона за медицинските изделия;
12. предприема действия за създаване,
преобразуване и прекратяване на държавни
лечебни заведения и изразява съгласие за
създаване и прекратяване на общински лечебни заведения;
13. контролира дейността на националните
центрове по проблемите на общественото
здраве;
14. организира разработването, съгласува
и предлага на Министерския съвет проекти
на нормативни актове в областта на здравеопазването и контролира тяхното прилагане;
15. у твърж дава методическ и у казани я,
свързани с лечебната и здравната дейност;
16. ск лючва меж дународни договори в
областта на здравеопазването и контролира
действията по изпълнението им;
17. ръководи дейността по разработването,
представянето и изпълнението на българските
позиции пред структурите на Европейския
съюз в областта на здравеопазването;
18. осъществява координация между министерството и другите органи на изпълнителната
власт, Националната здравноосигурителна
каса и съсловните организации на лекарите,
лекарите по дентална медицина, медицинските
сестри, акушерките, асоциираните медицински
специалисти и магистър-фармацевтите;
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19. създава със заповед консултативни
съвети, комисии и експертни работни групи,
които се подпомагат от административните
звена на министерството;
20. издава удостоверения за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия и на специализации в областта на
здравеопазването;
21. издава разрешения и удостоверения по
Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси, Закона за
водите, Закона за храните и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както
и сертификати и балнеологични оценки за
минерални води;
22. издава удостоверения на медицински
специалисти, свързани с правото да упражняват медицинска професия;
23. създава организация по финансирането,
изготвянето на предложения за предоставяне
на държавни концесии, провеждането на концесионни процедури за обществени концесии
и контрола по концесионни договори при
условията и по реда на Закона за концесиите,
Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала;
24. осъществява финансовата политика на
министерството;
25. ръководи дейността по управлението и
развитието на човешките ресурси;
26. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на
военновременния план и комуникационноинформационната система за управление при
бедствия;
27. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в министерството;
28. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. При осъществяване на своите правомощия министърът издава правилници,
наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 7. Министърът провежда информационната политика на министерството и
осигурява информация на обществеността за
неговата дейност.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването
образува на свое пряко подчинение политически кабинет със съвещателни, контролни и
информационно-аналитични функции, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в областта на
здравеопазването и при представянето є пред
обществото.
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(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на
дирекция „Връзки с обществеността“.
Чл. 9. (1) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в областта на
здравеопазването, и следи за изпълнението им;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
изпълнителната и на законодателната власт;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността;
4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване
на политиката в областта на здравеопазването.
(2) Към политическия кабинет на министъра се назначават съветници по определени
въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, експерти и технически
сътрудници.
Чл. 10. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет, участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
5. възлага изпълнението на задачи, поставени от министъра, и контролира изпълнението им.
Чл. 11. (1) Министърът на здравеопазването ежеседмично провежда заседания на
политическия кабинет.
(2) В заседанията на политическия кабинет
може да участва главният секретар, а при
необходимост – и директори на дирекции.
Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламен тарни те
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание, с народните представители и с политическите партии;
2. изпълнява основните си функции, като:
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а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и от работата на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) коорд и н и ра, у час т ва и кон т рол и ра
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
3. контролира изпълнението на ангажиментите на министерството, произтичащи от
законодателната програма на Министерския
съвет, като проследява законопроектите от разработването им до внасянето им в Народното
събрание и информира министъра за всички
предложения за промени в разпоредбите на
законопроектите.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Раздел III
Взаимодействие с другите държавни органи
Чл. 13. При осъществяването на правомощията си министърът:
1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. осъществява контакти и взаимодейства
с други органи на държавната власт;
4. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации;
5. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции.
Раздел IV
Главен държавен здравен инспектор
Чл. 14. (1) Главният държавен здравен
инспектор е орган на държавния здравен
контрол на територията на страната.
(2) Главният държавен здравен инспектор
организира и ръководи на национално равнище:
1. държавния здравен контрол по чл. 15 от
Закона за здравето;
2. дейностите по промоция на здраве и
интегрирана профилактика на болестите;
3. профилактичните и противоепидемичните дейности при бедствия, аварии и катастрофи.
(3) Главният държавен здравен инспектор:
1. организира, ръководи, координира и контролира дейността на регионалните здравни
инспекции при осъществяване на правомощията си по ал. 2;
2. организира, ръководи, координира и
контролира дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

при осъществяване на мерките по защита на
населението от въздействието на йонизиращи
лъчения;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол на звената по ведомствен здравен
контрол към Министерството на правосъдието,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 15. (1) Главният държавен здравен
инспек тор заема длъж ност та по т рудово
правоотношение и се назначава от министърпредседателя по предложение на министъра
на здравеопазването.
(2) Дейността на главния държавен здравен
инспектор се подпомага от администрацията
на Министерството на здравеопазването.
Чл. 16. При осъществяване на правомощията си главният държавен здравен инспектор издава индивидуални административни актове.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 17. (1) Министерството е структурирано
в 14 дирекции, инспекторат и звено „Сигурност
на информацията“.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 253 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в
министерството е посочена в приложението.
Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването
определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите
в дирекциите на министерството.
(2) Министърът на здравеопазването утвърждава длъжностното разписание на министерството по предложение на главния
секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 19. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство в изпълнение
на законните разпореждания на министъра.
(2) Главният секретар ръководи, координира, контролира и организира функционирането
и дейността на администрацията, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. отговаря за условията за нормална и
ефективна работа на звената в министерството;
3. осигурява организационна връзка между
политическия кабинет и административните
звена;
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4. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
5. подписва експертни становища по проектите на актове, които са свързани или засягат
дейността на министерството, в случаите,
определени с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация;
6. отговаря за работата и контрола по
съхраняването на документите и опазването
на държавната и служебната тайна;
7. координира и контролира дейността по
стопанисване и управление на държавната
собственост, предоставена на министерството;
8. отговаря за организирането, координирането и контрола на дейността по управление
при кризи;
9. отговаря за организацията на дейността
с предложенията и сигналите на граждани и
организации, постъпили в министерството;
10. изпълнява и други задачи, определени
с нормативен акт или възложени му със заповед на министъра;
11. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството.
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 20. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз
и на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен към министъра, както и в търговските
дружества по чл. 61 от Търговския закон и в
лечебните заведения – търговски дружества
със смесено държавно и общинско участие в
капитала, когато в посочените организации
не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ докладва
директно на министъра.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
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2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейнос
тите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел IV
Инспекторат
Чл. 21. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните
случаи и предлагане на мерки за тяхното
решав ане с цел:
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1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(3) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по предложения и сигнали, както и по
случаи с широк обществен отзвук.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност
в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
3. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и
от второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
5. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията
на работа от служителите на министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
6. може да прави предложения до министъра
за образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работа и
дейността на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
10. осъществява и други функции, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативните актове или възложени от
министъра;
11. следи за изпълнението на мерките по
Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност;
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12. извършва проверки по организацията и ефективността на административната
дейност на лечебните заведения – търговски
дружества, извън обхвата на правомощията на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“;
13. извършва контрол относно спазването
на препоръките на компетентните органи при
извършени инспекции и одити на дейността
на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра по
техни доклади, които са насочени към него.
(5) Проверките от компетентност на инспектората се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(6) Ръководителят на инспектората представя доклад на министъра за резултатите от всяка
извършена проверка, анализира причините и
обстоятелствата, свързани с констатираните
пропуски и нарушения, и предлага мерки за
отстраняването им.
(7) Ръководителят на инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на Министерския съвет отчет
за извършените проверки през предходната
година.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация, които са
необходими за извършване на проверките.
Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване
на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората изготвя
на 6 месеца доклад до министъра с изводи
и предложения за предприетите действия и
мерки и за ефективността на контрола.
(10) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 22. (1) Звено „Сигурност на информацията“:
1. изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
задачи и следи за спазването на изискванията
на този закон и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
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4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
8. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация;
9. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
10. отговаря и осъществява контрол при
охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството.
(2) Звено „Сигурност на информацията“
се ръководи от служител по сигурността на
информацията, който е пряко подчинен на
министъра.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Бюджет и планиране“;
2. дирекция „Счетоводство и финанси“;
3. дирекция „Административни дейности“;
4. дирекция „Връзки с обществеността“.
Чл. 24. Дирекция „Бюджет и планиране“:
1. участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с
финансирането и отчитането на разходите в
системата на здравеопазването;
2. определя бюджета на национални програми и проекти в областта на здравеопазването;
3. изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет и на министерството
и второстепенните му разпоредители;
4. определя потребностите от финансови
ресурси съвместно с административните звена
на министерството, осигурява финансирането
и осъществява контрол върху разходите в
областта на здравеопазването;
5. разпределя бюджета на второстепенните
разпоредители и дава методически указания
относно спазването на нормативната уредба
по съставянето, изпълнението и изготвянето
на отчета за касовото изпълнение на бюджета;
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6. анализира разходите в здравеопазването, подготвя разчети, прави предложения за
финансиране от държавния бюджет и изготвя
обобщени финансови отчети на системата на
министерството;
7. предлага корекции по бюджета на министерството и отразява промените по дейности
и структури в здравеопазването;
8. разработва и съгласува финансовите
обосновки към проекти на нормативни актове;
9. участва във формирането на бюджетните
приоритети и насоки, в анализа и оценката на
стабилността на финансирането на системата на здравеопазването и по координацията
и анализирането на бюджетните приходи и
разходи и в разпределението на финансирането между министерството, Националната
здравноосигурителна каса, общините и другите ведомства;
10. координира изготвянето и участва в
обсъждането и съгласуването на основните
макроикономически показатели и бюджетната
политика в системата на здравеопазването в
съответствие с приетите програми и определените параметри с Международния валутен
фонд, Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и други
международни финансови институции;
11. участва в разработването на методологията и координира осъществяването на
реформа в програмното бюджетно прогнозиране, планиране, съставяне и отчитане в
системата на здравеопазването;
12. участва в изготвянето на стандартите
за финансиране на делегираните от държавата
дейности в областта на здравеопазването;
13. участва в разработването на методологията и реда за отчетност на търговските
дружества и съставя отчети за задълженията
и просрочените задължения на търговските
дружества;
14. съгласува списъка със средствата за
капиталови разходи и организира утвърждаването им от министъра на финансите.
Чл. 25. Дирекция „Счетоводство и финанси“:
1. изготвя и контролира банковите плащания за лечебни заведения, централните доставки и заемни споразумения в системата за
електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
2. изготвя разчети и организира изпълнението на договорите за субсидиране на преобразувани лечебни заведения за болнична
помощ с държавно и общинско участие;
3. осъществява оперативен контрол и организира текущото финансово отчитане на
средствата по външни заемни споразумения и
дарения и осъществява плащанията на министерството в системата на „Единната сметка“
и организира разходването на средствата по
валутните сметки;
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4. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и на
извънбюджетните сметки и фондове на министерството, съставя, изпълнява, приключва и
отчита бюджетните сметки на министерството
и изготвя годишния баланс;
5. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
6. съгласува договорите за централизирани
доставки и услуги и за строителство;
7. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност,
преди поемане на задължения или извършване на разходи;
8. осъществява проверки при вземането
на решения за поемане на задължение и извършване на разход със средства, получени
от републиканския бюджет.
Чл. 26. Дирекция „Административни дейности“:
1. организира дейностите по стопанисването
и техническото поддържане на сградния фонд,
ползван от министерството, ведомствените
жилища и гаражите;
2. организира правилната експлоатация
на техническите системи в министерството,
грижи се за изправното състояние на противопожарната техника и хигиената в сградата
на министерството;
3. издава пропуски и следи за спазването
на режима за допускане на външни лица в
сградата на министерството;
4. извършва транспортното обслужване и
отговаря за техническото състояние на автомобилния парк;
5. организира документооборота и архивната дейност в министерството и поддържа
автоматизираната информационна система за
документооборот;
6. организира подготовката и отговаря за
изпращането на материалите за заседанията
на Министерския съвет;
7. информира звената в министерството
относно актовете на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
8. поддържа и съхранява досиетата на
нормативните актове, издадени от министъра
или приети от Министерския съвет, по които
министърът е вносител;
9. организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. организира, контролира и отговаря за
поддържането на информацията в Административния регистър по Закона за администрацията;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

11. осигурява публичност и прозрачност
на дейността на министерството, като организира, координира и отговаря за дейността
по предоставяне на достъп до обществена
информация съгласно Закона за достъп до
обществена информация;
12. разработва проекти на прогнози и
планове за развитие на човешките ресурси в
министерството;
13. разработва проекти на длъжностните
разписания, поддържа в актуален вид поименните длъжностни разписания;
14. организира дейността по обявяване на
конкурсите за държавни служители и набирането и подбора на служители по трудово
правоотношение;
15. координира и подпомага дейността по
разработването и актуализирането на длъжностните характеристики в администрацията;
16. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в министерството
и анализира дейностите по обучението;
17. консултира ръководители и служители
по прилагането на процедурите и по проблеми, свързани с управлението на човешките
ресурси;
18. осъществява проучвания на мотивацията на служителите в министерството, на
организационната култура и подобряването
на условията на труд;
19. подготвя становища по проекти на
нормативни актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната
администрация;
20. изготвя актовете, свързани с трудовите
и служебните правоотношения на служителите в министерството и на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, и поддържа личните им досиета;
21. осигурява сътрудничеството на министъра с Комисията за защита на личните данни;
22. изготвя проекти на административни
актове и договори в областите на дейност на
дирекцията;
23. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на постояннодействащата жилищна комисия и на Отрасловия
съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването;
24. организира дейността по поддържане на
онлайн консултации на интернет страницата
на министерството по въпроси на здравеопазването, приема и отговаря на сигнали, жалби
и запитвания на граждани по „Горещата телефонна линия“ на министерството.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. планира, координира и провежда медийната политика на министерството и публичното представяне на министъра, на членовете
на политическия кабинет и на служителите
на министерството;
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2. организира и провежда информационната политика на министерството, осигурява
регулярна информация в публичното пространство за дейността на министерството с
цел постигане на публичност и прозрачност;
3. организира, координира и контролира
поддържането на актуална информация на
интернет страницата на министерството;
4. подготвя съобщения за средствата за
масово осведомяване по проекти на нормативни актове, организира и отговаря за обявяването на проектите на нормативни актове
и на стратегически документи на интернет
страницата на министерството и на Портала
за обществени консултации;
5. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската
и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува
информация;
6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране на политиките
на министерството с цел пълноценното информиране на гражданите;
7. организира архив на медийните изяви на
членовете на политическия кабинет;
8. проучва и анализира общественото мнение във връзка с провеждането на определена
политика на министерството, като възлага
социологически проучвания и анализи;
9. координира организацията на семинари,
дискусии и кръгли маси, организира съвместни
инициативи с неправителствени организации
по конкретни проблеми на здравеопазването;
10. координира дейността си със звената
за връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Здравна политика“;
2. дирекция „Управление на медицинските
дейности“;
3. дирекция „Обществено здраве“;
4. дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“;
5. дирекция „Международни проекти и
специализирани донорски програми“;
6. дирекция „Европейска координация,
международни дейности и протокол“;
7. дирекция „Инвестиции и обществени
поръчки“;
8. дирекция „Нормативно регулиране на
системата на здравеопазването“;
9. дирекция „Електронно здравеопазване“.
Чл. 29. Дирекция „Здравна политика“:
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1. разработва и съгласу ва проек ти на
нормативни актове в областта на медицинските дейности, медицинското образование
и квалификация и координира и контролира
изпълнението им;
2. разработва проек т и на национа лни
програми в областта на здравната политика,
участва в тях и координира изпълнението им;
3. участва в разработването на Националната здравна стратегия и доклада за нейното
изпълнение и отговаря за обобщаването на
стратегията и доклада;
4. участва в разработването на годишния
доклад за състоянието на здравето на гражданите и отговаря за неговото обобщаване;
5. осъществява взаимодействие с Национа лни я цент ър по обществено здраве и
анализи и анализира здравните потребности
на населението, състоянието и тенденциите
за развитие на здравната система, потребностите от човешки ресурси в областта на
здравеопазването в Република България и
разработва критерии и системи за оценка
на резултатите от медицинската дейност на
лечебните заведения;
6. участва в проверки и в разглеждането
на предложения и сигнали, свързани с провеждането на държавната здравна политика;
7. планира и координира дейностите по
провеж дане на следдипломно обу чение в
системата на здравеопазването;
8. подпомага министъра при разработването на политики и концепции, свързани с
медицинското образование и квалификация;
9. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му във връзка с дейността по
провеждане на медицински научни изследвания върху хора по реда на Закона за здравето.
Чл. 30. Дирекция „Управление на медицинските дейности“:
1. осъществява взаимодействие с Изпълнителна агенция „Медицински одит“ във връзка
с контрола на медицинските дейности;
2. организира дейността по издаване и отнемане на разрешения за лечебна дейност и
за асистирана репродукция, както и на разрешения по Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането;
3. поддържа регистрите и списъците по
Закона за лечебните заведения, Закона за
здравето, Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и др.;
4. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативни актове в областите
на дейност на дирекцията;
5. дава указания на лечебните заведения
по прилагане на утвърдените медицински
стандарти;
6. координира дейността на регионалните
здравни инспекции с изключение на дейности
те по чл. 14, ал. 2;
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7. координира дейността на националните
и републиканските консултанти;
8. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по ръководство и контрол
на медицинската експертиза на работоспособността и осъществява взаимодействието
с Националната експертна лекарска комисия;
9. организира, координира и отговаря за
изпълнението на дейностите, свързани с координация на системите за социална сигурност,
в частта здравни грижи;
10. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпросите в областите на дейност на
дирекцията;
11. осъществява взаимодействие със със ловн и т е орга н иза ц и и на мед и ц и нск и т е
специалисти и с Националната здравноосигурителна каса;
12. осъществява взаимодействие с организациите за защита на правата на пациентите
и подпомага дейността на Обществения съвет
по правата на пациентите;
13. организира дейността, свързана с подпомагане лечението на български граждани
в чужбина извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
14. планира, организира, координира и
контролира дейността по осигуряване, подобряване и развитие на медицинската помощ
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
15. планира, организира, координира и
кон т рол и ра дей нос т та на цен т рове т е за
спешна медицинска помощ и на центровете
за трансфузионна хематология;
16. осъществява координация на медицинската помощ при спешни състояния;
17. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицински
транспорт извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
18. п лани ра, ана лизи ра и координи ра
дейностите в областта на репродуктивното
здраве, детското здраве и редките болести;
19. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му в областта на
трансплантацията на органи, тъкани и клетки;
20. изготвя становища и предложения за
медицински информационни стандарти за
обмен на здравна информация;
21. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджет и
държавните лечебни заведения в готовност
за работа при бедствия;
22. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията по поддържане на плановете за работа в
системата на здравеопазването при бедствия,
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изготвя експертна оценка за състоянието
и възможностите на медицинските сили и
средства на страната;
23. организира и осъществява медицинското осигуряване на пострадалите при кризи;
24. разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация и провежда мероприятия
за тяхното изпълнение;
25. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на администрацията
на министерството и оповестяването му при
привеждане на страната от мирно на военно
положение и при стихийни бедствия и аварии;
26. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството
при въвеждането му в действие;
27. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от
здравната мрежа на страната със структурите
на НАТО и Европейския съюз, разработва
модели за реакция по видове кризи за защитата на живота и здравето на населението;
28. изгражда, поддържа и управлява информационна система с база данни за лечебните
заведения;
29. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните психиатрични болници и подпомага и координира
медицинските дейности, свързани с психичното здраве;
30. организира и осъществява процедурите
за признаване на професионална квалификация и за признаване на специализация в
областта на здравеопазването;
31. организира и осъществява процедурите
по издаване на удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България, включително
за наличие или липса на административни
наказания, свързани с правото да се упражнява медицинска професия;
32. организира и осъществява процедурите
във връзка с временно упражняване на медицински дейности в Република България от
граждани на страни – членки на Европейския
съюз, и на държави от Европейското икономическо пространство;
33. осъществява връзки и координира вза
имодействието с институциите на Европейския
съюз в областта на взаимното признаване на
професионални квалификации и специализации в областта на здравеопазването;
34. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по упражняване на
контрол върху дейностите по провеждане на
обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването;
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35. анализира ефективността от прилагането на единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по
специалности от регулираните медицински
професии и аргументира необходимостта от
актуализацията им;
36. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните домове
за медико-социални грижи за деца, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца;
37. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на Акредитационния
съвет, Комиси ята за лечение в чу жбина,
Комисията за признаване на професионална
квалификация по регулирана медицинска
професия и/или специалност в областта на
здравеопазването, Съвета по стандарти за
качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност, Комисията за разглеждане
на документи за признаване на организации
за защита на правата на пациентите за представителни, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона
за администрацията и на други комисии и
съвети в областите на дейност на дирекцията;
38. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по методическо ръководство, координация и контрол върху дейността
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
Изпълнителната агенция по трансплантация,
Център „Фонд за асистирана репродукция“ и
Център „Фонд за лечение на деца“.
Чл. 31. Дирекция „Обществено здраве“:
1. разработва и съгласува проекти на нормативни актове:
а) за обектите с обществено предназначение;
б) за продуктите и стоките със значение
за здравето на човека;
в) за дейностите със значение за здравето
на човека;
г) за лицата, работещи в определени обекти
с обществено предназначение;
д) за факторите на жизнената среда;
е) за храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
ж) за надзора на заразните болести;
2. разработва и съгласува проекти на нормативни актове, които транспонират директиви или създават условия за прилагането на
регламенти на Европейския съюз в областта
на държавния здравен, включително радиационен, контрол, безопасността на храните,
опазването на общественото здраве и надзора
на заразните болести;
3. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативните актове в областите
на дейност на дирекцията;
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4. разработва инструктивни материали,
указания и стандартни оперативни процедури
за прилагане на законодателството и провеждането на контролната и профилактичната
дейност;
5. методически подпомага дейността на регионалните здравни инспекции по държавния
здравен контрол, опазването на общественото
здраве и надзора на заразните болести, включително разработва указания за планиране,
извършване и отчитане дейността на регионалните здравни инспекции в областта на
общественото здраве;
6. организира разрешителната и регистрационната дейност и поддържа регистри в
областта на опазване на общественото здраве
в случаите, предвидени в закон;
7. изпълнява функциите и задълженията
на министерството по системите на Европейския съюз за бързо съобщаване за наличие на
опасни стоки на пазара (R APEX) и за бързо
съобщаване за наличие на опасни храни и
фуражи (R ASFF) и изпълнява ролята на компетентна контактна точка по тези системи;
8. организационно и методически ръководи, подпомага и контролира дейностите
по преструктуриране на здравния сектор в
областта на общественото здраве;
9. организира и контролира извършването
на анализ и оценка на влиянието на факторите
на жизнената среда върху здравето на населението, предлага мерки за предотвратяване
на вредните последици от рисковите фактори
на жизнената среда върху здравето на човека
и контролира изпълнението им;
10. организира и ръководи на национално
ниво мониторинговите системи за водите за
питейно-битови цели, минералните води, водите за къпане, атмосферния въздух, шума в
урбанизираните територии, нейонизиращите
и йонизиращите лъчения;
11. участва в разработването на годишния
доклад на министъра на здравеопазването за
състоянието на здравето на гражданите, като
подготвя раздел „Здраве и околна среда“;
12. изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката
на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми,
планове за действие и проекти в областта на
общественото здраве, включително надзора
на заразните болести, имунопрофилактиката,
както и изпълнението на Националния имунизационен календар;
13. участва в изпълнението на международни програми и проекти в областта на
общественото здраве;
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14. участва в проверки и в разглеждането
на предложения, сигнали и жалби, свързани
с държавния здравен контрол, опазването на
общественото здраве и надзора на заразните
болести;
15. участва в изготвянето на становища и
позиции и представлява страната в комитетите,
работните групи и други работни органи към
Съвета на Европейски съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа и Европейския
орган по безопасност на храните и други по
въпросите в областта на общественото здраве, включително безопасността на храните и
надзора на заразните болести;
16. организира и участва в провеждането на
мисии и проверки на органи на Европейската
комисия в различни области на общественото
здраве;
17. изготвя и предоставя на Европейската
комисия доклади с резултатите от проведения
контрол и/или мониторинг на качеството на
питейните води и водите за къпане, козметичните продукти, химичните вещества, смеси и
изделия и други стоки, дейности и фактори на
жизнената среда със значение за здравето на
населението в изпълнение на задълженията,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
18. осъществява сътрудничество с международни организации по въпросите на държавния
здравен контрол, безопасността на храните,
опазването на общественото здраве и надзора
на заразните болести;
19. дава становища и предложения във
връзка с решаването на проблеми, свързани с
разрешителната и регистрационната дейност,
от компетентността на министъра;
20. разработва и съгласува проекти на нормативни актове, които транспонират актове
на Европейския съюз в областта на надзора
на заразните болести;
21. анализира епидемичната обстановка в
страната, изготвя анализи, оценки и прогнози, свързани с надзора на заразните болести;
22. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти,
осигурявани от министерството по реда на
чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества и свързаните
с това финансови средства, заплащани от
републиканския бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките,
съхранението и разпределянето на лекарствените продукти по чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона
за здравето, заплащани от републиканския
бюджет;
в) събира и обработва данни относно приложените дози в лечебните заведения;
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23. осъществява методическо ръководство
по планиране, съхранение, прилагане, отчитане на приложени дози, спазване схемите
по Националния имунизационен календар,
отлагане от имунизации и реимунизации по
медицински противопоказания;
24. контролира изпълнението на Националния имунизационен календар, подготвя,
предлага и координира мерки за повишаване
на имунизационния обхват;
25. организира и координира провеждането
на граничен здравен контрол за предпазване
на страната от внасяне и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск;
26. разработва и предлага на министъра
специфични профилактични и противоепидемични мерки при възникване на извънредна
епидемична обстановка и контролира изпълнението им;
27. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на Експертния съвет
по биоци ди, Комиси я та за рег ист ри ране
служби по трудова медицина, Националния
координационен съвет по профилактика на
оралните заболявания, на съвети по чл. 21 и
45 от Закона за администрацията и на други
комисии и съвети в областите на дейност на
дирекцията.
Чл. 32. Дирекция „Лекарствени продукти,
медицински изделия и наркотични вещества“:
1. планира и провежда лекарствената политика като част от националната здравна
политика;
2. разработва проекти на нормативни актове в областта на лекарствената политика и
медицинските изделия, както и на контрола
на наркотични вещества;
3. изготвя анализи, оценки и прогнози по
проблемите на лекарствената политика;
4. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативните актове в областта
на лекарствените продукти, медицинските
изделия и наркотичните вещества;
5. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти
за лечебните заведения, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества лекарствени
продукти и свързаните с това финансови средства, заплащани от републиканския бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките
и разпределянето на лекарствени продукти,
заплащани от републиканския бюджет;
6. осъществява методическо ръководство
върху лекарствоснабдяването и употребата
на лекарствени продукти от крайните получатели на лекарствени продукти, заплащани
от републиканския бюджет;
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7. съби ра и обработ ва данни от носно
използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки
и прогнози по проблемите на лечението с
лекарствени продукти;
8. координира, подпомага и осигу рява
технически дейността на Висшия съвет по
фармация, Комисията по прозрачност, Централната комисия по етика, Комисията по
етика за многоцентрови изпитвания, на съвети
по чл. 21 и 45 от Закона за администрацията
и на други комисии и съвети в областите на
дейност на дирекцията;
9. ос ъщес т вя ва вза и модейс т вие с Изпълнителната агенци я по лекарствата, с
Европейската агенция по лекарствата и с
Администрацията по храните и лекарствата
на САЩ и участва в годишните им срещи;
10. осъществява взаимодействие с производители и търговци на едро и дребно с лекарствени продукти и медицински изделия с цел
провеждане на единна лекарствена политика;
11. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европейската
комисия по въпросите в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия;
12. подпомага министъра при осъществяване на функциите му по Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 2007 г. за
прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61,
67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на
Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 и 27 от
2010 г.) в областта на лекарствените продукти
и медицинските изделия;
13. организира и участва в проверки и в
разглеждането на предложения и сигнали,
свързани с провеждането на лекарствената
политика;
14. организира дейностите по издаване,
промяна, подновяване и отнемане на лицензии
за производство, търговия на едро и дребно с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, по чл. 32 и 33 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
15. организира издаването на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества,
както и на разрешения по чл. 59 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;
16. организира дейността по издаване на
разрешения по чл. 73 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
17. организира дейността по издаване, промяна, подновяване и отнемане на разрешения
за осъществяване на програми за лечение с
опиеви агонисти и агонист-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди, и осъществява
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контрол на отчетността, документацията и
съхранението на наркотичните вещества,
използвани в програмите;
18. поддържа регистри по Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
19. изготвя заповеди за унищожаване на
наркотични вещества по реда на чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите;
20. извършва проверки, изготвя предписания и актове за установени нарушения
по Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
21. събира, обработва и анализира информа ц и я за п роизведен и, п рерабо т ен и,
продадени, съхранявани, внесени, изнесени
и налични наркотични вещества въз основа
на отчетите на производителите и на търговците на едро, както и за отпуснатите от
аптеките лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
22. подпомага министъра при осъществяването на контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна,
като изготвя и представя в Международния
съвет за контрол на наркотиците съответните
отчети по чл. 77 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите;
23. организира и координира дейността на
Националния съвет по наркотичните вещества
съгласно чл. 13 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите;
24. координира и методически ръководи
дейността на инспекторите по наркотични вещества към регионалните здравни инспекции
съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
25. участва в комисии по унищожаване на
незаконно придобити растения, наркотични
вещества и техните препарати;
26. координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на
борбата с наркотиците, лекарствената политика и медицинските изделия.
Чл. 33. Дирекция „Международни проекти
и специализирани донорски програми“:
1. идентифицира, координира и участва в
разработването на, както и осъществява контрол при изпълнението на проекти в областта
на здравеопазването по оперативните програми на Република България, финансирани от
Европейския съюз, и отговаря за организацията по администрирането и управлението им;
2. координира и участва в разработването,
мониторинга и контрола върху техническото
изпълнение на проекти, включително чрез
извършване контрол на място, на други международни проекти и програми в областта
на здравеопазването, финансирани от Европейския съюз или от други международни
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финансови институции и донори, и отговаря
за организацията по администрирането и
управлението им;
3. изпълнява функциите на Програмен
оператор по Програма BG07 „Инициативи
за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство;
4. подпомага и координира процеса по деинституционализация на децата от домовете
за медико-социални грижи за деца;
5. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
оценка на изпълняваните от министерството
програми и проекти;
6. докладва за напредъка на проектите пред
институциите, отговорни за наблюдението и
контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните
финансови институции;
7. участва в разработването, съгласуването
и прилагането на финансови меморандуми
и други споразумения за финансиране от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, както и от други финансиращи институции по програми и проекти
в областта на здравеопазването;
8. проучва и реализира възможности за
участие в специализирани донорски програми
в областта на Синдрома на придобита имунна
недостатъчност (СПИН), туберкулоза, сексуално предавани инфекции (СПИ) и други
социалнозначими заболявания;
9. поддържа база данни за проекти и програми на международни донори и предоставя
информация на звената в системата на министерството относно възможните източници
на финансиране;
10. разработва политики, стратегии, програми и стандарти в областта на СПИН,
туберкулоза и СПИ въз основа на целите и
приоритетите на министерството, свързани с
разработването и управлението на донорски
програми;
11. организира и координира дейностите
на министерството по изготвянето, кандидатстването и управлението на специализирани
донорски програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социалнозначими
заболявания;
12. осъществява координация при планирането, изготвянето и изпълнението на националните програми в областта на СПИН,
туберкулоза и СПИ и свързаните с тях специализирани донорски програми;
13. административно обслужва дейността
на Националния комитет по профилактика
на СПИН и СПИ към Министерския съвет,
Националния координационен комитет за
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борба срещу СПИН и туберкулоза и експертните съвети по СПИН и туберкулоза към
министерството;
14. разработва и координира национална
система за мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението на стратегии, проекти
и програми в областта на СПИН, туберкулоза
и СПИ;
15. осъществява координация, мониторинг
и контрол на програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социалнозначими
заболявания, изпълнявани от националните
центрове по проблемите на общественото
здраве, регионалните здравни инспекции и
лечебните заведения;
16. изготвя периодични доклади за изпълнението на донорски програми в областта на
СПИН, туберкулоза, СПИ и други социалнозначими заболявания;
17. разработва прогнози и анализи и участва
в дейността по определяне на потребностите
от финансови ресурси за промоция на здраве,
превенция, диагностика и лечение на СПИН,
туберкулоза и СПИ;
18. участва в изготвянето на становища и
позиции в областта на СПИН, туберкулоза и
СПИ, предназначени за работните групи към
европейските структури, организации на ООН
и международни донори;
19. осъществява връзки с правителствени,
неправителствени и международни организации по въпросите на СПИН, туберкулоза,
СПИ и други социалнозначими заболявания,
свързани с разработването и изпълнението на
специализирани донорски програми;
20. осигурява публичност за дейностите и
резултатите по изпълнението на национални
и специализирани донорски програми в областта на СПИН, туберкулоза, СПИ и други
социалнозначими заболявания;
21. създава и поддържа за служебно ползване
специализирана електронна информационна
система за регистриране на пациенти със
СПИН;
22. създава и поддържа за служебно ползване специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с
туберкулоза, суспектни и контактни;
23. методически ръководи лечебните и
здравните заведения, които извършват регистрация на случаите с ХИВ/СПИН и туберкулоза, при експлоатацията на специализираните електронни информационни системи
по т. 21 и 22;
24. методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната уредба по
отношение на лечението и мониторинга на
пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ.
Чл. 34. Дирекция „Европейска координация, международни дейности и протокол“:
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1. планира, организира и координира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите, свързани с членството
в Европейския съюз;
2. координира и участва в подготовката на
позицията и участието от българска страна в
редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика,
здравеопазване и защита на потребителите
и в неформалните заседания на Съвета на
министрите на Европейския съюз по здраве
опазване;
3. поддържа оперативни контакти по въпросите, свързани с членството в Европейския
съюз, чрез Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз,
с институциите на Европейския съюз, както
и с институции на държавите – членки на
Европейския съюз;
4. ръководи и администрира дейността
на съответната работна група към Съвета
по европейски въпроси и подпомага министерства, агенции и други администрации
при разработването и осъществяването по
компетентност на политиката в областта на
здравеопазването;
5. участва в работата на Съвета по европейските въпроси; осъществява нотификацията
пред Европейската комисия на новоприетото
българско законодателство, въвеждащо актове
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
6. поддържа база данни за проведените
заседания, съдържащи позиции, указания,
становища и отчетни доклади на участниците
в заседанията на институциите на Европейския съюз, и въвежда одобрените от Съвета
по европейските въпроси позиции по съответните досиета в областта на здравеопазването
в компютърната информационна система на
Министерския съвет;
7. координира и участва в подготовката на
позиции, рамкови позиции, указания, анализи, информации и становища във връзка с
участието на българската страна в работата
на институциите на Европейския съюз от
компетентност на министерството;
8. координира участието на представители
на министерството в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни
форуми към Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия;
9. извършва анализ на задълженията в
областта на здравеопазването, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз, и подготвя материали,
документи и становища;
10. координира подготовката и участва в
изготвянето на необходимата информация
във връзка с процедури срещу Република
България за неизпълнение на задълженията,
произтичащи от правото на Европейския съюз
в областта на здравеопазването;
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11. осъществява оперативни контакти с
администрацията на Министерския съвет,
Министерството на външните работи и други
ведомства по въпросите, свързани с членството
в Европейския съюз;
12. организира и координира дейностите по
двустранно и многостранно сътрудничество
в областта на здравеопазването и изразява
становища по прилагането на международни
договори;
13. осъществява дейностите по подготовка, съгласуване, сключване и координиране
изпълнението на двустранни и многостранни
договори за международно сътрудничество в
областта на здравеопазването;
14. съгласува и планира подготовката на
посещенията в чужбина и участието в международни форуми на министъра и на членовете
на политическия кабинет, като осигурява материали във връзка с посещенията и участията;
15. координира и подпомага организирането на посещенията в Република България на
министри на здравеопазването и официални
делегации и подготвя необходимите документи
и информация;
16. осъществява дейностите по планиране
и координиране на сътрудничеството със
Световната здравна организация, Съвета на
Европа и други международни организации и
регионални инициативи в областта на здравеопазването;
17. осъществява дейности по подготовка
на материали за междуправителствени смесени комисии за търговско, икономическо и
научно-техническо сътрудничество;
18. поддържа и координира контактите със
съответните министерства в чужбина, както
и с различни международни организации,
свързани с осъществяване на международната
дейност на министерството;
19. осъществява оперативни контакти с
министерствата и други държавни институции,
задграничните представителства на Република
България в чужбина, чуждестранни дипломатически мисии в Република България, представителствата на международните организации
по въпроси в областта на здравеопазването;
20. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от
Европейския съюз и от други международни
донори;
21. изгот вя становища по п роек т и на
нормативни актове, свързани с меж дународни дейности, постъпили за съгласуване
от министерства или от други структури на
изпълнителната власт;
22. участва в провеждането в Република
България и в чужбина на международни форуми, срещи и други прояви в областта на
здравеопазването;
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23. осигурява изпълнението на програмите
за пребиваването на чуждестранни делегации
и гости;
24. организира посещенията на министъра
и на заместник-министрите в страната и в
чужбина;
25. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на министъра и ръководството на министерството;
26. съгласува и организира приемането
и изпращането на чуждестранни делегации,
посещенията на министъра и на заместникминистрите в чужбина и обмена на специалисти и изготвя проекти и програми за
пребиваването им;
27. оформя командировките в чужбина;
28. създава и поддържа база данни за задграничните командировки на служителите в
министерството и неговите структури;
29. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
министерството.
Чл. 35. Дирекция „Инвестиции и обществени поръчки“:
1. проучва нуждите на министерството и
структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната стратегия на
министерството за осъществяване на здравната реформа и изготвя предложения за ново
строителство, реконструкция или ремонт;
2. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра и държавните търговски дружества
и ги предлага за одобряване от министъра след
съгласуване с дирекция „Бюджет и планиране“;
3. участва в процедури за приемане на
следните финансирани от министерството
дейности: проучвателни и проектни работи,
строителство, доставка на машини и съоръжения, медицинска апаратура и консултантски
услуги;
4. изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
5. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
6. участва в работата на приемателните
комисии на построените и реконструираните
обекти;
7. осъществява ефективен контрол по реализирането на инвестиционната политика за
дълготрайни материални активи, строителство
и ремонти;
8. осъществява ефективен контрол по усвояването на целеви субсидии за капиталови
разходи, предоставени на държавни търговски
дружества;
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9. поддържа информационна база данни за
закупената с целеви средства от държавния
бюджет в държавните търговски дружества
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра медицинска апаратура, като
изисква регулярна информация за това от
техните ръководители;
10. изготвя становища за състоянието на
сградния фонд и инсталациите на министерството, държавните търговски дружества и
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
11. оказва техническа и методологична
помощ на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра и на лечебни заведения – търговски дружества, по въпросите на
инвестиционните разходи и по уточняването
на собствеността им;
12. предприема действия за съставянето
и актуализирането на актовете за държавна
собственост за имотите, предоставени за управление на министерството;
13. организира и осъществява дейностите
по управление на собствеността на министерството;
14. оказва правна помощ на министъра при
упражняване на функциите му по управление
и разпореждане с дълготрайните материални
активи на министерството;
15. изготвя и съгласува актове, свързани
с управлението и разпореждането с имоти и
вещи – държавна собственост, предоставени
на министерството;
16. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне
на държавни и обществени концесии в областта на здравеопазването, като подготвя
документите и организира провеждането на
процедури съвместно с други дирекции в
министерството;
17. организира и осъществява превантивен
и текущ контрол по изпълнението на концесионните договори;
18. организира и осъществява дейностите, свързани със сключване на договори за
публично-частни партньорства в областта на
здравеопазването;
19. изразява становища и изготвя проекти
на актове на министъра във връзка с преструктуриране и приватизация на лечебни и
здравни заведения;
20. изготвя и съгласува актове, с които
министърът упражнява правата на държавата
в капитала на търговските дружества;
21. осъществява дейностите, свързани с
управлението на държавните търговски дружества, провежда конкурси и подготвя договори
за възлагане на управлението;
22. изготвя отчети и анализи за финансовото състояние на държавните търговски
дружества;
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23. отговаря за администрирането на дейността в областта на държавните помощи от
компетентността на министерството;
24. организира, планира, координира и
отговаря за дейностите по провеждане на
обществени поръчки в министерството и
изготвя график за тяхното провеждане през
съответната година;
25. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки,
провежда обществените поръчки и организира
подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по
обществени поръчки;
26. води и съхранява досиета на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
27. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет и на
държавните търговски дружества по провежданите от тях процедури за възлагане на
обществени поръчки;
28. изготвя проекти на административни
актове и договори в областите на дейност на
дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност;
29. организира и координира дейностите
по осъществяване функциите на министъра
по Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия);
30. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на
министерството по делата пред Комисията за
защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация и пред всички съдебни
инстанции в страната в областите на дейност
на дирекцията след писмено упълномощаване
от министъра и предоставя информация на дирекция „Нормативно регулиране на системата
на здравеопазването“ за хода на делата, която
се вписва в информационната база данни за
водените от министерството дела.
Чл. 36. Дирекция „Нормативно регулиране
на системата на здравеопазването“:
1. изготвя и съгласува законопроекти, проекти на други нормативни актове от компетентността на министъра и на Министерския
съвет, по които министърът е вносител, и
съгласува проектите на актове на Министерския съвет по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация;
2. съгласува и участва в разработването на
проекти на нормативни актове във връзка с
изпълнението на поети ангажименти за хар-
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монизиране на българското законодателство
с правото на Европейския съюз в областите
от компетентност на министерството;
3. изготвя съгласувателни становища по
проекти на актове на Министерския съвет,
а в определени случаи – съвместно с други
дирекции;
4. организира и участва в разработването на
проекти на позиции на Република България,
които да бъдат представени пред съдебните
институции на Европейския съюз;
5. съгласува за законосъобразност разработването, представянето и изпълнението
на българските позиции пред структурите
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
6. изготвя проекти, съгласува или дава становища по законосъобразността на индивидуалните административни актове, издавани от
министъра, заместник-министрите и главния
държавен здравен инспектор;
7. съгласува проектите на наказателни постановления от компетентност на министъра
и на главния държавен здравен инспектор;
8. съгласува за законосъобразност проекти
на договори, по които министърът е страна;
9. изготвя становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки и административнонаказателна отговорност;
10. дава становища и предложения във
връзка с решаването на правни проблеми,
свързани с лицензионната и регистрационната
дейност от компетентност на министерството;
11. осигурява правни становища във връзка
с прилагането на законодателството в областта
на здравеопазването;
12. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и
на министерството по делата пред Комисията
за защита от дискриминация и пред всички
съдебни инстанции в страната след писмено
упълномощаване от министъра;
13. обобщава съдебната практика по дела,
свързани с жалби срещу актове на министъра;
14. изготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
15. поддържа информационна база данни за
делата пред Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията
и пред всички съдебни инстанции в страната
след предоставяне на информация от дирекция
„Инвестиции и обществени поръчки“.
Чл. 37. (1) Дирекция „Електронно здравеопазване“:
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1. организира, координира и отговаря за
дейностите по разработване и актуализиране
на стратегия за електронно здравеопазване и
план за действие;
2. прави предложения и дава становища
от технологична гледна точка във връзка с
изпълнението на стратегията и приоритетите
за информационно осигуряване на министерството, на второстепенните разпоредители с
бюджет и на лечебните заведения;
3. участва в координацията на дейностите,
свързани с прилагането на информационните
технологии при изпълнение на национални и
международни програми;
4. координира дейностите по развитие на
единна информационна здравна система и
електронно здравеопазване;
5. участва в изготвянето на становища и
предложения за комуникационно-информационните системи за здравеопазване и системите,
създаващи условия за развитие на електронно
здравеопазване;
6. организира, контролира и отговаря за
поддържането и изправността на автоматизираната информационна инфраструктура на
министерството – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
7. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните
бази данни на министерството;
8. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията
в единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
9. прави предложения от технологична
гледна точка във връзка с изпълнението на
стратегията и приоритетите за информационно осиг у ряване на министерството, на
второстепенните разпоредители с бюджет и
на лечебните заведения за болнична помощ;
10. разработва и предлага правила за информационно управление и система за достъп
до информация;
11. осъществява функциите по приложение
№ 2 към чл. 28, ал. 3 от Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност, приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 58 и 102 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.).
(2) Минист ърът оп редел я със заповед
служител от дирекцията, който изпълнява
функциите по ал. 1, т. 11.
(3) При изпълнение на функциите по ал. 1,
т. 11 служителят по ал. 2 е пряко подчинен
на министъра.
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Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 38. (1) Всички документи, получени
в министерството, се завеждат в единна информационна система за документооборот.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Служебните преписки подлежат на
насочване според адресата им.
(4) Насочването се извършва от министъра
или от главния секретар и заместник-министрите съобразно разпределението на ресорите
или определени със заповед служители.
(5) Всички сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, се разпределят на
инспектората, проучват се от него и се доклад
ват на министъра. Сигнали за злоупотреби с
власт и за корупция, свързани със служители
на инспектората, се изпращат на министъра.
Чл. 39. (1) Министърът, заместник-министрите, главният държавен здравен инспектор
и главният секретар разпределят служебните
преписки с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение,
дата и подпис.
(2) Насочването на материалите, включени
за разглеждане в дневния ред на заседанията на Министерския съвет, се извършва от
главния секретар.
(3) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
Чл. 40. В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена изготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 41. Административните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещата дирекция обобщава
окончателното становище.
Чл. 42. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
дирекции, се осигурява чрез спазването на
следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния държавен здравен инспектор, главния секретар и директор на дирекция
върху преписките се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение и указания
за работа, както и срок за изпълнение;
б) водещото звено, посочено на първо място
в резолюцията, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който
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осъществява необходимата съгласу ваност
между звената; отговорните звена изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси
от съвместна компетентност;
в) документите, изготвени от две и повече
звена, се съгласуват от техните ръководители;
2. субординация:
а) ръководителите на звената докладват
на ресорния заместник-министър, на главния
държавен здравен инспектор и на главния
секретар въпросите от своята компетентност,
както и изпълнението на възложените им
задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялостен
контрол върху дейността на звеното, както и
по изпълнението на задачите, произтичащи
от функционалната им компетентност.
Чл. 43. Звената, получили преписки с резолюция по въпроси, които не са в рамките
на техните функции, ги изпращат на компетентното звено и отбелязват това в единната
информационна система за документооборот.
Чл. 44. Министърът утвърждава правила за
документооборота, деловодната и архивната
дейност в министерството.
Чл. 45. (1) Работното време на работещите
в министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30
минути между 12,00 и 14,00 ч. Отработването
на часовете може да се осъществи от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Министърът със заповед създава организация за въвеждане на работното време с
променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.
Чл. 46. (1) Потребителите на административни услуги и лицата, които подават писмени
предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, се обслужват
в рамките на работното време.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации за изслушване на техните
устни предложения и сигнали е в рамките на
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приемното време на министерството, което
се обявява на неговата интернет страница
и на информационните табла в сградите на
министерството.
Чл. 47. С цел осигуряване на непрекъсваем
процес за работа с потребители на административни услуги главният секретар може да
определи със заповед работно време, различно
от общоустановеното, за служители, които
осъществяват дейности по административно
обслужване.
Чл. 48. Пропускателният режим в министерството се организира и контролира
в съответствие с нормативните актове и с
утвърдени от главния секретар правила за
достъп на служителите и на граждани.
Чл. 49. (1) Министърът може да награждава
служителите на министерството за образцово
изпълнение на служебните им задължения с
отличия.
(2) Министърът може да награждава и други лица за постигнати значителни резултати
или за изключителни заслуги в областта на
здравеопазването.
(3) Отличията могат да бъдат индивидуални и групови.
(4) Условията и редът за награждаване се
определят със заповед на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
§ 2. В срок до един месец от влизането в
сила на правилника министърът на здравеопазването утвърждава длъжностното разписание
на служителите в министерството.
Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена
в Министерството на здравеопазването –
253 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
дирекция „Вътрешен одит“
Главен държавен здравен инспектор на
Република България
Инспекторат

7
1
10
1
9
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Звено „Сигурност на информацията“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Бюджет и планиране“
дирекция „Счетоводство и финанси“
дирекция „Административни дейности“
дирекция „Връзки с обществеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Здравна политика“
дирекция „Управление на медицинските
дейности“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лекарствени продукти,
медицински изделия и наркотични
вещества“
дирекция „Международни проекти и
специализирани донорски програми“
дирекция „Европейска координация,
международни дейности и протокол“
дирекция „Инвестиции и обществени
поръчки“
дирекция „Нормативно регулиране на
системата на здравеопазването“
дирекция „Електронно здравеопазване“
5626

2
62
11
14
32
5
161
16
19
20
20
22
12
24
17
11

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за отменяне на Правилника за
управление на жизнения цикъл на отбрани
телните продукти (обн., ДВ, бр. 70 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 39 от 2013 г.)
§ 1. Правилникът за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
(обн., ДВ, бр. 70 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39
от 2013 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
5688

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 376
от 11.07.2012 г. на Административния съд – Пазарджик, постановено по адм.д. № 199/2012 г.,
Решение № 4364 от 28.03.2013 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм.д. № 13717/2012 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на поземлени имоти с идентификатори 55155.504.172 и 55155.504.173, гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик.
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 – Пазарджик, 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
5475
ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 1 юли 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 2311 от 13.10.2011 г. на Административния
съд – Варна, постановено по адм.д. № 4109/2010 г.,
Решение № 5781 от 23.04.2012 г. на Върховния
административен съд на Република България, постановено по адм.д. № 15728/2011 г., Решение № 113
от 18.01.2013 г. на Административния съд – Варна,
постановено по адм.д. № 2925/2012 г., Решение
№ 336 от 14.02.2013 г. на А дминистративния
съд – Варна, постановено по адм.д. № 3342/2012 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 10135.2536.191 и 10135.2536.1025,
гр. Варна, район „Приморски“, област 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 Админист
ративния съд – Варна, само по отношение на
непълно, неточно или неправилно изпълнение на
цитираните в мотивите съдебни решения.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
5540

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 718
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 196 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие № 10,
бул. Ал. Дондуков-Корсаков 66, вх. А, обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Оборище“, София, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 83 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5534

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 721
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 229 от
16.05.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.1386.2565, в УПИ
III-735, 736, 737, 738, 740, 741, кв. 10, София, ул.
23 декември 23, м. НПЗ – Орион, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 48 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 4800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5535

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 722
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 363 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15А, София, м. НПЗ Хаджи Димитър, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 145 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 723
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 594 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор № 68134.1386.407, (ПИ)
№ 407 УПИ – I-405, 406, 407, кв. 18-а, София, ж.к.
Надежда, ул. Недко войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 120 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5537

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 724
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 453 от
14.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски
и ул. Ал. Стамболийски, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначение на
позeмлен имот КИ 99087.21.64 по кадастралната
карта на кв. Горни Воден, Асеновград, като се
обособи урегулиран поземлен имот – УПИ 21.64,
жилищно строителство, съгласно нанесените линии с червен и син цвят и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

Председател:
Св. Шуманов

5538

5560

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 924
от 22 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-300 от
13.05.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за позeмлени имоти КИ 00702.7.310,
КИ 00702.7.312 и част от имот КИ 00702.7.314
по кадастралната карта на Асеновград, като се
обособят единадесет урегулирани поземлени
имота – УПИ І-7.411, УПИ ІІ-7.412, УПИ ІІІ-7.413,
УПИ ІV-7.414, УПИ V-7.415, УПИ VІ-7.416, УПИ
VІІ-7.417, УПИ VІІІ-7.418, УПИ ІХ-7.419, УПИ
Х-7.420 и УПИ ХІ-7.421, и тупикова улица за
обслужването им съгласно нанесените линии с
червен и син цвят и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схеми за водоснабдяване и
електрификация към ПУП (ПРЗ) – план за регулация и застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

5559

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 971
от 19 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-329 от
4.06.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:

РЕШЕНИЕ № 972
от 19 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-330 от
4.06.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначение на
позeмлен имот КИ 99087.231.10 по кадастралната
карта на кв. Горни Воден, Асеновград, като се
обособи урегулиран поземлен имот – УПИ 231.10,
жилищно строителство, съгласно нанесените линии с червен и син цвят и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схема за електрификация към
ПУП (ПРЗ) – план за регулация и застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

5561

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 973
от 19 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-335 от
4.06.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация
и застрояване на ПИ с КИ № 00702.18.107 и
00702.18.108 по кадастралната карта на Асеновград,
като се образуват нови УПИ І-556, жилищно
застрояване, УПИ ІІ-557, жилищно застрояване,
УПИ ІІІ-558, жилищно застрояване, УПИ ІV-559,
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жилищно застрояване, УПИ V-560, жилищно
застрояване, УПИ VІ-564, жилищно застрояване,
УПИ VІІ-565, жилищно застрояване, УПИ VІІІ566, жилищно застрояване, УПИ ІХ-567, жилищно
застрояване, УПИ Х-568, жилищно застрояване,
и отваряне на нова улица с КИ № 00702.18.562
съгласно нанесените червени и сини регулационни
линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

5562

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 974
от 19 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-341 от
4.06.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на ПИ
с КИ № 99087.17.30 по кадастралната карта на кв.
Горни Воден, Асеновград, с отреждане на УПИ
99087.17.30 – общественообслужващи дейности
(изграждане на автоморга с магазин за авточасти),
съгласно нанесените червена и сини регулационни линии и надписи със син цвят. Установява
се режим на застрояване съгласно нанесените
ограничителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят на приложения проект.
Одобрява план-схеми за водоснабд яване,
к а на л и з а ц и я и е лек т рифи к а ц и я к ъм П У П
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване за ПИ
с КИ № 99087.17.30 по кадастралната карта на
кв. Горни Воден, Асеновград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

5563

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 319
от 18 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 200 по протокол
№ 18 от 23.10.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, и Решение № КЗЗ-06 от 15.04.2013 г.
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява изработения и съгласуван ПУП – ПЗ
(план за застрояване) и ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на обект „Овчарник за 200
броя овце и агнета“ в част от имот – ПИ 002011
по КВС на с. Троица, община Велики Преслав,
местност Над мералък, собственост на Сунай
Илиязов Салиев.

5507

Председател:
В. Върбев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 731
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 584 от 28.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 127 000 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор
№ 10447.516.13 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 4452 кв. м, за който имот е отреден
УПИ VІІІ – „За обществено и делово обслужване“
от кв. 1 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
ж.к. Чолаковци. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 6400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация в
размер на 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
Общинската агенция за приватизация на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 38 100 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на Общинската агенция за приватизация
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден
и до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп-
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ределяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга, при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
5505

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 98
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с приетото решение
за участие с проекти за подобряване на средата
на живот в община Костенец чрез реконструкция на ул. Марица, ул. Боровец, ул. Първенец,
ул. Мургаш, ул. Средна гора, в Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места“,
пред Държавен фонд „Земеделие“ разплащателна
агенция е „Местна инициативна група Костенец
2012“, Общинският съвет – гр. Костенец, реши:
Одобрява частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична
регулация (ПУР) за следните улици в гр. Костенец:
– улица Марица – от о.т. 353 до о.т. 438, във
връзка с обект: „Реконструкция и благоустрояване
на ул. Марица“;
– улица Боровец – от о.т. 988 до о.т. 477, от
о.т. 477 до о.т. 447 и от о.т. 447 до о.т. 452 (пресечката с ул. Васил Левски до ул. Цар Самуил), във
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връзка с обект: „Реконструкция и благоустрояване
на ул. Боровец от кръстовището с ул. Белмекен
(посока военни жилища)“;
– улица Първенец – от о.т. 467 до о.т. 464,
от о.т. 463 до о.т. 460, от о.т. 460 до о.т. 459 и от
о.т. 459 до о.т. 520 (пресечката с ул. Мургаш до
пресечката с ул. Тунджа), във връзка с обект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. Първенец;
– улица Мургаш – от о.т. 447 до о.т. 468 (пресечката с ул. Боровец до пресечката с ул. Странджа),
във връзка с обект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. Мургаш до връзката є с ул. Боровец;
– улица Средна гора от о.т. 444 до о.т. 423,
от о.т. 423 до о.т. 405, от о.т. 405 до о.т. 395, от
о.т. 395 до о.т. 396 (пресечката с ул. Цариградско
шосе, пресечката с ул. Акация до пресечката с
ул. Калинка), във връзка с обект: „Реконструкция
и благоустрояване на ул. Средна гора“;
– улица Св. св. Кирил и Методий от о.т. 14
до о.т. 22 във връзка с обект: „Реконструкция и
благоустрояване на ул. Св. св. Кирил и Методий“,
както е показано графически в ЧИ на ПУП – план
за улична регулация, за всяка улица.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Й. Здравков

5482

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 304
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Подходен път към ФОС Ново село, връзка с
главен път I-7 и кръстовище“ в землището на
с. Мокрен, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.

5506

Председател:
Хр. Чолакова

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 376
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
1. Одобрява П У П (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) на елементите
на техническата инфраструктура за „Електрозахранване, кабелни линии 20 kV, КТП 20/0,4 kV,
1х630 kVA за захранване на Кариера за скалнооблицовъчни материали – варовици от находище
„Дионисо – 2“.
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2. Възлага на кмета на община Мездра след
одобряване на подробния устройствен план –
парцеларен план, и техническия инвестиционен
проект да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с учредяване на сервитута
и правото на прокарване на електропровода и
правото на строеж за стъпката на СРС в ПИ
№ 015103 в землището на с. Горна Кремена.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5471

За председател:
В. Данкова
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24.17, 24.53, 28.56, 28.76, 29.17, 37.1, 37.2, 37.3, 37.8,
52.11, 52.13, 52.28, 52.29, 52.32, 52.33, 52.36, 52.37,
52.38, 413.1, 414.1, 414.2 в местностите Папов
чифлик, Каиша, Торбовото и Триъгълника по
КВС за землището на гр. Оряхово, с дължина
на трасето 2885 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.

5503

Председател:
Р. Николов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 377
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
Одобрява подробен устройствен план за „Кариера за добив на подземни богатства – скално
облицовъчни материали, от находище „Дио
нисо – 2“ в землището на с. Горна Кремена,
обхващащ:
• за кариера – ПИ № 015087, 015094, 016028,
016160, 016161, 016164, 016168, 016221, 016222, част от
имот 016082, 015012, 016025, 016027, 016029, 016030,
016031, 016159, 016162, 016163, 016166, 016169, 016170,
016172, 016218, 016220, част от имоти №015013 (новообразуван 015125), 016032 (новообразуван 016261),
016033 (новообразуван 016260), части от имоти
№ 016058, 016060, 016062, 016064 (в новообразуван
016262) и част от ПИ № 016068 (новообразуван
016265) при граници, посочени в ПУП;
• за складове и трафопост – ПИ № 015011;
• за депо – ПИ № 016067 и части от ПИ
№ 016058, 016060, 016062 и 016064 (в новообразуван
016263) при граници, посочени в ПУП.
Планът е на разположение на заинтересуваните
лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5472
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За председател:
В. Данкова

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 421
от 27 юни 2013 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А и Решение № 2013-03-01
от 13.06.2013 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Въздушна линия 110 kV за изграждане на втора връзка
за подстанция Оряхово“ с трасе на въздушна
линия през имоти с № 0.78, 0.79, 0.80, 0.143, 0.170,
0.173, 0.286, 0.377, 0.395, 0.441, 23.4, 23.5, 24.6, 24.8,

РЕШЕНИЕ № 124
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 96 от 30.05.2013 г. Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на кмета на община Пазарджик: анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които се
използват за стопански цели, представляващи
един общ комплекс за рекреация, а именно:
поземлен имот с идентификатор 55155.508.523 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг курортно-рекреационен обект;
с адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Д-р
Никола Ламбрев, с площ 4841 кв. м, съставляващ
УПИ VІ – атракционни дейности и спорт, в кв.
2 „а“ по действащия ПР на индустриалната зона
на града, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.508.522, 55155.508.26, 55155.508.524,
55155.508.28, 55155.508.31, актуван с акт за частна
общинска собственост № 2860 от 4.07.2012 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 5840 от 11.07.2012 г., том
XХІІI, акт № 182, при Агенцията по вписванията – Службата по вписванията – Пазарджик,
ведно със: сграда с идентификатор 55155.508.523.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-1897 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД-1413-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р
Никола Ламбрев, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.523, застроена
площ 300 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
курортна, туристическа сграда (детски басейн), и
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524 по
кадастралната карта и кадастралните регистри

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг курортно-рекреационен обект;
с адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Д-р
Никола Ламбрев, с площ 7298 кв. м, съставляващ
УПИ ІХ – атракционни дейности и спорт, в кв.
2 „а“ по действащия ПР на индустриалната зона
на града, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.508.522, 55155.508.26, 55155.508.523,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2861 от 4.07.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 5841
от 11.07.2012 г., том XХІІI, акт № 183, при Агенцията по вписванията – Службата по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 55155.508.524.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлени имоти с идентификатори 55155.508.26,
55155.508.524 и принадлежи към поземлен имот
с идентификатор 55155.508.524, застроена площ
11 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг
вид производствена, складова, инфраструктурна
сграда (склад);
сграда с идентификатор 55155.508.524.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителен директор
на А ГК К; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 1244 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (басейн за възрастни);
сграда с идентификатор 55155.508.524.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 719 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (дискотека);
сграда с идентификатор 55155.508.524.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
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застроена площ 266 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда (западно
крило на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 36 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (вход на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.6 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 25 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към дискотека);
сграда с идентификатор 55155.508.524.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 274 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда (източно
крило на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.8 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 10 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.9 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 46 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (пристройка към съблекалня);
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сграда с идентификатор 55155.508.524.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 38 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.11 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 18 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (склад);
сграда с идентификатор 55155.508.524.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 15 кв. м, брой етажи:
1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (помпена станция);
сграда с идентификатор 55155.508.524.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 120 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (склад).
2. Дава съгласие да се продадат чрез публичен
търг с явно наддаване гореописаните общински
нежилищни имоти:
2.1. Обект на търга – общински нежилищни
имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват
за стопански цели, представляващи един общ
комплекс за рекреация, а именно: поземлен имот
с идентификатор 55155.508.523 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед № КД-14-13-354 от
10.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг курортно-рекреационен обект; с адрес на
поземления имот: Пазарджик, ул. Д-р Никола
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Ламбрев, с площ 4841 кв. м, съставляващ УПИ
VІ – атракционни дейности и спорт, в кв. 2 „а“
по действащия ПР на индустриалната зона на
града, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.508.522, 55155.508.26, 55155.508.524,
55155.508.28, 55155.508.31, актуван с акт за частна
общинска собственост № 2860 от 4.07.2012 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 5840 от 11.07.2012 г., том
XХІІI, акт № 182 при Агенцията по вписванията – Службата по вписванията – Пазарджик,
ведно със сграда с идентификатор 55155.508.523.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.523, застроена площ 300 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (детски басейн), и
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг курортно-рекреационен обект;
с адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Д-р
Никола Ламбрев, с площ 7298 кв. м, съставляващ УПИ ІХ – атракционни дейности и спорт, в
кв. 2 „а“ по действащия ПР на индустриалната
зона на града, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори 55155.508.522, 55155.508.26,
55155.508.523, актуван с акт за частна общинска
собственост № 2861 от 4.07.2012 г., вписан в дв.
вх. рег. № 5841 от 11.07.2012 г., том XХІІI, акт
№ 183 при Агенцията по вписванията – Службата
по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 55155.508.524.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД-1413-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлени имоти с идентификатори 55155.508.26,
55155.508.524 и принадлежи към поземлен имот
с идентификатор 55155.508.524, застроена площ
11 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг
вид производствена, складова, инфраструктурна
сграда (склад);
сграда с идентификатор 55155.508.524.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
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55155.508.524, застроена площ 1244 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (басейн за възрастни);
сграда с идентификатор 55155.508.524.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 719 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (дискотека);
сграда с идентификатор 55155.508.524.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 266 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда (западно
крило на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 36 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (вход на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.6 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 25 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към дискотека);
сграда с идентификатор 55155.508.524.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 274 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда (източно
крило на съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.8 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-
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18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 10 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.9 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 46 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа
сграда (пристройка към съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата:
Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.524, застроена площ 38 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда (пристройка
към съблекалня);
сграда с идентификатор 55155.508.524.11 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 18 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (склад);
сграда с идентификатор 55155.508.524.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 15 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (помпена станция);
сграда с идентификатор 55155.508.524.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК; последно изменение със Заповед № КД14-13-354 от 10.04.2009 г. на началника на СГКК –
Пазарджик, с адрес на сградата: Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев, сградата е разположена в
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поземлен имот с идентификатор 55155.508.524,
застроена площ 120 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда (склад).
2.2. Начална тръжна цена: 660 000 лв. без ДДС.
2.3. Стъпка на наддаване: 60 000 лв.
2.4. Размер на депозита: 400 000 лв., която
сума следва да е постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-рия ден включително от датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите на партерния етаж на сградата на
общинската администрация – Пазарджик, бул.
България 2. Цената на тръжната документация
е 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 15-ия ден от датата на
обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17 ч. на 32-рия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
ет. 13 в сградата в Пазарджик, бул. България 2.
2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти,
обект на тази приватизация, е до 17 ч. на 32-рия
ден включително от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича
в първия следващ присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в заседателната зала
на ет. 2 в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България 2, с начален час
11 ч. на 35-ия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“. Ако този ден
е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.
2.11. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица.
2.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане
на достигнатата на търга цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжна документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав 7 членове. Определя възнаграждение за всеки член на комисията
по 100 лв.

5455

Председател:
Х. Харалампиев
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 148
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ,
бр. 17 от 2009 г., приложима на основание § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ – бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява проекта на ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с разрешение № 94-24-52 от 25.04.2012 г.
от кмета на община „Родопи“, на имот № 002028,
местност Бялата воденица, землище с. Белащица,
представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 002028 – склад, търговия и
общественообслужващи дейности, за разширение
на полски път по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва от заитересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

5508

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 149
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе на подземен
кабел 20 kV от трафопост (БКТП) „Зорница“ до
нов трафопост (БКТП) в УПИ 008192 – логистичен
парк в землището на с. Белащица, преминаващо през имоти № 000020, 000017, 050252, 050197,
050198, 050204, 050201 от КВС на с. Браниполе и
имоти № 008129, 008130, 008128 и 008193 от КВС
на с. Белащица.
Решението може да се обжалва от заитересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

5509

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 150
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 9424-90 от 5.09.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, за имот № 49.50, местност
Падината, землище на с. Брестник, представляващи земеделска земя, за процедура по промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 49.50 – жилищно застрояване,
разширяване на полски път съгласно котировката
в ПУП – ПРЗ по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м – за ново строителство – свободно,
разположено в зона по ограничителна и задължителна линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“.
Решението може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
5510
РЕШЕНИЕ № 151
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 94-24-93 от 17.10.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, за имот № 46.201, местност
Манастира, землище на с. Брестник, представляващи земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-46.201 – жилищно строителство, ІІ-46.201 – жилищно строителство, ІІІ46.201 – жилищно строителство, ІV-46.201 – жилищно строителство, V-46.201 – жилищно строителство, и VІ-46.201 – жилищно строителство,
по червени, сини линии, надписи със син цвят и
корекции в зелено;
• определя начин на застрояване на сгради с
Н до 10 м – за ново строителство – свободно и
свързано, разположено в зона по ограничителна
и задължителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир и контур и котировки
с черно;
• определя устройствена зона „Жм“ съгласно
корекции в зелено;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва от заитересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
5511

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

РЕШЕНИЕ № 152
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 94-24-108 от 24.10.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, на имот № 011087, местност
Бяло поле, землище с. Извор, представляващ
земеделска земя, за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 011087 – жилищно строителство, за разширение на местен път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва от заитересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

5512

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 153
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17
от 2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, изработен с разрешение № 94-24-108 от 2012 г. на кмета на община
„Родопи“, за изменение на УПИ І-035053, производствена база, съответстващ на имот № 035141,
местност Кукленски път, землище с. Брестник,
представляващ земеделска земя с променено
предназначение, и на имоти № 035056 и № 035129,
местност Кукленски път, представляващи земеделска земя, за процедура по промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
• отпада УПИ І-035053 – производствена база;
• образува УПИ: 035141, 035056, 035129 – производствена база, по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м:
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с
черно;
• определя устройствена зона „Пп“.
На основание чл. 135, ал. 6 ЗУТ се спира
прилагането на Заповед № 242 от 29.05.2002 г. на
кмета на общината.
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Решението може да се обжалва от заитересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
5513

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 298
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5,
7, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 1, чл. 16, чл. 36,
37 и 39 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационните оценки и правните анализи на следните обекти:
1.1. обект № 13А в сграда „Аптека, складова
база, хирургия“ с идентификатор №57649.503.3686.1,
със ЗП 19,45 кв. м заедно с 2,19 % идеални части на
сградата, с АОС № 1346 от 28.12.2006 г. – 4120 лв.;
1.2. обект № 14 в сграда „Аптека, складова база,
хирургия“ с идентификатор № 57649.503.3686.1, със
ЗП 10,36 кв. м заедно с 1,17 % идеални части от
сградата, с АОС № 1347 от 28.12.2006 г. – 1660 лв.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обектите по т. 1 при следните условия:
2.1. За обект № 13А:
2.1.1. начална тръжна цена – 4120 лв.;
2.1.2. стъпка за наддаване – 200 лв.;
2.1.3. депозит – 412 лв.
2.2. За обект № 14:
2.2.1. начална тръжна цена – 1660 лв.;
2.2.2. стъпка за наддаване – 100 лв.;
2.2.3. депозит – 166 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. (без ДДС) в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (общо за двата обекта – 578 лв.) се внася до 15-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по сметка
BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS BGSF
на ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена тръжна
документация.
3.6. Обектите се предлагат за лекарски кабинет
в комплект двата.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете по
търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината по чл. 8
и 36 НТК да назначи комисия за провеждане на
търга, да определи спечелилия търга участник,
класирания на второ място и да сключи договора
за приватизация.

5504

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 585
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 10 от 5.06.2013 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми и комуникационно-транспортен план към
него на ПИ № 378001 в м. Левката в землището
на Свиленград. Имотът се отрежда за „паркинг и
обществено обслужване“ и се определя свободно
нискоетажно застрояване в него с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят и устройствени
показатели, които не се ограничават. Неразделна част от решението са приложените план за
застрояване, ВиК схема, ел. схема и комуникационно-транспортен план.

5496

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 587
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, Заповед № 3-44
от 22.12.2011 г. на кмета на община Свиленград,
Решение № КЗЗ-02 от 29.01.2013 г. и във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 7 от
24.04.2013 г., Общинският съвет – Свиленград,
реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми към него на ПИ № 085066 в м. Урмуша в
землището на с. Момково, община Свиленград.
Имотът се отрежда за „склад за селскостопанска
продукци и инвентар“ и се определя свободно
нискоетажно застрояване в него с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят при устройствени показатели: Пзастр. – 80 %, Кинт. – 1,2,
и Позел. – 20 %. Неразделна част от решението
са приложените план за застрояване, ВиК схема
и ел. схема.

5497

Председател:
Г. Еленков
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РЕШЕНИЕ № 588
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, Заповед № 3-51
от 28.06.2012 г. на кмета на община Свиленград,
Решение № КЗЗ-04 от 28.02.2013 г. и във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 7 от
24.04.2013 г., Общинският съвет – Свиленград,
реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел. схеми
към него на ПИ № 284014 в м. Пъстрогорски в
землището на Свиленград. Имотът се отрежда за
„склад за селскостопанска продукция и инвентар“
и се определя свободно нискоетажно застрояване
в него с ограничителни линии на застрояване в
червен цвят при устройствени показатели: Пзастр. – 80 %, Кинт. – 1,2, и Позел. – 20 %. Неразделна част от решението са приложените план
за застрояване, ВиК схема и ел. схема.
Председател:
Г. Еленков
5498

РЕШЕНИЕ № 103
от 25 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на довеждащ провод
на техническата инфраструктура – електропровод
НН“, за захранване на обект: „Цех за производство
на здравословни храни“, в ПИ 125058 в землището
на с. Горна Росица, община Севлиево, преминаващо по полски пътища – общинска собственост.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5469

РЕШЕНИЕ № 590
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, Решение № КЗЗ02 от 29.01.2013 г. и във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 8 от 15.05.2013 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми към него на ПИ № 202037 в м. Дюнлюка
в землището на Свиленград. Имотът се отрежда
за „жилищна сграда и магазин“ и се определя
свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели: Пзастр. – 60 %,
Кинт. – 1,2, и Позел. – 40 %. Неразделна част от
решението са приложените план за застрояване,
ВиК схема и ел. схема.
Председател:
Г. Еленков
5499

РЕШЕНИЕ № 104
от 25 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на подземен кабел
за електрозахранване и водопровод до ПИ 069020
в землището на с. Млечево“.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5470

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 809
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване за поземлени имоти
№ 026002, 027021 – разположени извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец,
община Стара Загора, с обща дължина на кабела
247 м, за нуждите на Иван Дедов Иванов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5550

РЕШЕНИЕ № 102
от 25 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на разпределителен
газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – II
етап, преминаващо по полски пътища – общинска
собственост“.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5468

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 810
от 27 юни 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява П У П – п лан за заст рояване
на поземлен имот № 061026 в землището на
с. Mалка Верея, община Стара Загора. С плана
за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), свободно ниско застрояване, с височина
до 15 м – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект „Жилищна сграда“.
2. Oдобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно
ел. захранване за ПИ № 061026 в землището на
с. Mалка Верея, община Стара Загора, с обща
дължина на кабела 405 м, за нуждите на Никола
Славов Христов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5551
РЕШЕНИЕ № 811
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване за
поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в
землището на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява
устройствена зона – Жм1 (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина
до 7 м – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 %, за изграждане на „Жилищна сграда“.
2. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
елементите на техническата инфраструктура –
кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване
за ПИ с идентификатор 68850.35.13 в землището
на гр. Стара Загора – с обща дължина на кабела
305 м, за нуждите на Елисавета Тодорова Стояновска и Румяна Тодорова Воева.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5552

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 812
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява П У П – план за заст рояване за
част от поземлен имот № 103019 в землището
на с. Хрищени, община Стара Загора, в размер
499 кв. м, собственост на ЕТ „Недялка – Стефан
Капитанов“. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява предимно производствена
устройствена зона – Пп (за производствени и
складови дейности), свободно средно застрояване
(с височина Н до 15 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
80 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %, за изграждане на обект „Сервиз за
електродвигатели“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5553

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 813
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за
поземлен имот с идентификатор 68850.212.10 – извън урбанизираните територии, в землището
на гр. Стара Загора с обща дължина на кабела
262 м – за нуждите на Ваня Кънчева Горчева.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5554

Председател:
Е. Христов

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 815
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за поземлен имот с кадастрален № 026002 – извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец,
община Стара Загора – собственост на Иван
Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота
се установява устройствена зона – Жм – – за жилищни нужди – свободно ниско застрояване (Н
< 10 м) – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5555

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 819
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел.
захранване за поземлен имот № 076001 от КВС
на землище с. Арнаутито, община Стара Загора“,
с обща дължина на кабела 317 м – за нуждите
на „БТК“ – АД.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5556

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 374
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
1. Одобрява проекта за парцеларен план и
специализирана план-схема за изграждане на
кабелна и въздушна линия от съществуващо токоразпределително табло „Бисерска Гергана“ в ПИ
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000658 до стълб в ПИ 090007 и до разпределително
табло в ПИ 090008 – собственост на възложителя.
Трасето преминава през земеделски имоти: 000658
и 090012 – общинска собственост; 000059 – път от
републиканската пътна мрежа (държавна публична собственост); 00078 – път ІV клас (общинска
публична собственост); 000664 – местен път (общинска публична собственост), и през ПИ 090007
и 090009 по КВС на с. Бисер – собственост на
възложителя. Сервитутът на кабелната линия в
изкоп е по 0,5 м от двете страни спрямо оста на
трасето. Сервитутът на въздушната линия 2 kV
е 4,5 м съгласно графичната част на проекта.
2. Одобрява проекта за парцеларен план и
В и К схема за изграждане на външно водоснабдяване от съществуваща водомерна шахта.
Трасето на водопровода преминава през имоти:
000059 – държавна публична собственост; 000078
и 000664 – общинска публична собственост, и
090013 – частна собственост, до нова водомерна
шахта в имот 090007 – собственост на възложителя, и през ПИ 090009 и 090008 – собственост
на възложителя. Сервитутът на водопровода е с
широчина 0,67 м.
Разположението на трасетата и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

5557

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 377
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на местен път в землището на с. Бисер,
община Харманли, през ПИ 04128.92.267, ПИ
04128.92.264 и част от територията, засегната от
трасето и отчуждена за реконструкция на жп
линията, в обхват ПИ 04128.83.12, ПИ 04128.83.11,
ПИ 04128.83.104, ПИ 04128.84.7 и ПИ 04128.92.553
по КК на жп полоса съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

5558

Председател:
П. Делчев

66. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с Постановление за възлагане на недвижим имот № 0602/2011/000265 от
5.07.2013 г. възлага на Теодоси Неделчев Георгиев
с адрес: Русе, ул. Славянски 3, ет. 1, ап. 1, следния
недвижим имот: земеделска земя в землището на
гр. Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна
баня, Софийска област, а именно: нива, с площ
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9,939 дка, седма категория на земята при неполивни условия, в местността „Кв. 119 – Герена“,
представл яващ имот № 0540 07, при съседи:
имот № 054027 (за индивидуално застрояване)
на „Тошимото“ – ООД, имот № 054028 (за индивидуално застрояване) на „Тошимото“ – ООД,
имот № 054008 (нива) на наследници на Ангел
Стоименов Стоилов, имот № 054009 (ливада)
на наследници на Христо Ангелов Попов, имот
№ 054010 (нива) на наследници на Иван Ангелов
Попов, имот № 054011 (нива) на наследници на
Лазар Димитров Драганов, имот № 054012 (ливада) на Йордан Райчов Баренски и имот № 000658
(полски път) на община гр. Долна баня, за сумата
12 600 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на горепосоченото постановление.
5521
85. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № 1438/2011/000284 от 4.07.2013 г.
възлага на „Имо Пропърти Инвестмънтс София“ – ЕАД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
175386257, с адрес за кореспонденция: София,
ул. Околовръстен път 260, бл. С, ет. 3, представлявано от Владислав Василев Владимиров,
следния недвижим имот: поземлен имот 223 с
идентификатор 56784.503.35, целият незастроен
с площ 3711 кв. м, за който е отреден УПИ
VIII-223 – производство и складова дейност, в
кв. 7 съгласно ПУР – ПР, одобрен със Заповед
№ ОА-1068 от 16.05.2006 г. на Община Пловдив
и Заповед № ОА-1183 от 7.07.2003 г. на Община
Пловдив, с административен център Пловдив, ул.
Дилянка 35, при граници за имота: от север – ул.
Кипарис, от запад – ул. Напредък, от юг – ПИ
№ 224, за сумата 149 699,23 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на горепосоченото постановление.
5522
10. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“
обявява следните конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано от
държавата, за учебната 2012/2013 г. в съответствие
с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на МС и Решение
№ 8 от 5.06.2013 г. на Академичния съвет:
Шифър

Научни
специалности

Обучение,
финансирано от
държавата
редовна задочна

05.02.01 Политическа икономия

1

-

-

1

05.02.06 Статистика и демография

1

-

05.02.26 Маркетинг

1

-

3

1

05.02.05 Финанси, парично
обръщение, кредит
и застраховка
(Социално дело)

Всичко:

Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея) или
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нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел.: 0631/66-362.
5544
75. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки и
научна спец иалност Биоорганична химия, химия
на природните и биологически физиологично
активни вещества за нуждите на Катедрата по
медицинска химия и биохимия със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве 2,
ет. 3, тел. 02/917-26-94.
5524
75а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна спец иалност
Ендокринология за нуждите на Клиничен център
по ендокринология и геронтология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве
2, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Клиничен център по ендокринология и геронтология, ет. 10,
секретариат на КЦЕГ, тел.: 02/895-60-40.
5525
75б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна спец иалност Съдебна медицина
за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и
деонтология на база УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
ул. Здраве 2, Катедра по съдебна медицина и
деонтология, стая № 1, канцелария, тел.: 02/92304-12, от 8 до 14 ч.
5526
75в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна спец иалност Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.) за нуждите на Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, бул. Акад. Ив. Евстатиев Гешов 15, Катедра по хигиена, медицинска
екология и хранене.
5527
75г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна спец иалност Патофизиология
(вк л. ветеринарна патофизиолог и я) за н у ж дите на Катедрата по патофизиологи я със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве
2, тел. 02/917-26-81.
5528
41. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по
специалностите: 01.04.07 Земен магнетизъм и
гравиметрия – един; 01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
5427
84. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински инсти
тут (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурси за докторантури за редовна
форма на обу чение по нау чна специа лност
4.03.12 Епизоотология, инфекциозни болести
и профилактика на заразните заболявания по
животните – двама; научна специалност 4.03.11
Ветеринарно-санитарна експертиза – един. За
докторантури задочна форма на обучение по
научна специалност 4.03.12 Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания по животните – трима; по научна
специалност 4.03.07 Паразитология и инвазионни
болести на животните и човека – един; по научна специалност 4.03.11 Ветеринарно-санитарна
експертиза – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
за участие в конкурсите се подават в деловодството на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15,
за справки тел. 02/952-12-77 и на страницата на
института: www.vetinst-bg.com.
5523
8. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, Со
фия, обявява конкурс за главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност 03.01.37 Обща хирургия за
нуждите на Втора хирургична клиника и Четвърта хирургична клиника със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
в София, бул. Тотлебен 21, тел. 915-44-00.
5545
1. – Институтът по рибни ресурси – Варна,
към ССА – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по научна специалност Екология и опазване на екосистемите,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в секретариата на института, Варна
9000, бул. Приморски 4, тел. (052) 63-20-66.
5486
33. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на план
за регулация, план за регулация и застрояване
за кв. 26, 27 и 27А, в.з. Бели брег. Проектите са
изложени в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
„Банкя“. Проектите за подробни устройствени
планове подлежат на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ (отм.) преди внасянето
им в Общинския експертен съвет по устройство
на територията.
5567
68. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за регулация и застрояване за
ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481
и 07079.659.553 по КК на гр. Бургас в ПЗ „Победа“ за обособяване на УПИ за обществено,
делово и транспортно обслужване при съобразяване с предвижданията по ОУП – УЗ 21/Смф
за изграждане на обект „Експо център инвест
център – ЮПЗ“ и локално платно. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 401 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
5517
68а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за регулация и застрояване
за ПИ с идентификатори 07079.659.10, 07079.659.11,
07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.549
и 07079.659.550 по КК на гр. Бургас в ПЗ „Север“
за обособяване на УПИ за спорт, озеленяване,
административно и транспортно обслужване
при съобразяване с предвижданията по ОУП и
устройствените показатели към ПУР на ПЗ „Север“ за изграждане на обект „Гребен канал Вая“.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 401 в
сградата на Община Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
5518
68б. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за регулация и застрояване
за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72,
07079.663.73 и 07079.663.66 по КК на гр. Бургас в
ПЗ „Юг“ за обособяване на зони за отдих, спорт
и озеленяване при съобразяване с предвижданията по ОУП – УЗ 22/Смф за обект „Картинг
писта – ЮПЗ“ и Аткракцион „Преливниците“.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 401 в
сградата на Община Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
5519
68в. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за регулация и застроя
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ване за част от зоната с преобладаващ социален
характер в обхват на ПИ с идентификатори
07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5,
07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9,
07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14,
07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17, 07079.653.18,
07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22, 07079.653.23,
07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27, 07079.653.29,
07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32, 07079.653.33,
07079.653.34, 07079.653.35, 07079.653.36, 07079.653.37,
07079.653.38, 07079.653.39, 07079.653.40, 07079.653.41,
07079.653.42, 07079.653.43, 07079.653.45, 07079.653.46,
07079.653.47, 07079.653.470, 07079.653.48, 07079.653.556,
07079.653.557, 07079.653.563, 07079.653.564, 07079.653.565,
07079.653.566, 07079.653.582, 07079.653.583 – Зона „Б“,
местност Бялата пръст, землище Меден рудник,
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 401 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
5520
11. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Подземна кабелна линия от изграден
трафопост в ПИ № 013071 през ПИ № 000014 и
000081, полски път, и ПИ № 000020, пасище, мера
в землището на с. Овчарово до ПИ № 019003
и ПИ № 013070 в землището на с. Овчарово,
община Добричка, област Добрич“. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Добричка, стая 229 в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5500
12. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Подземен водопровод от съществуващ
водопровод ПЕ ∅ 90 и съществуващ сондаж в
ПИ № 021004 през ПИ № 000014 и 000081, полски
път, и ПИ № 000020, пасище, мера в землището
на с. Овчарово до ПИ № 019003 и ПИ № 013070
в землището на с. Овчарово, община Добричка,
облас Добрич“. Проектът за ПУП – парцеларен
план, е изложен за разглеждане в Община Добрич
ка, стая 229 в сградата на администрацията. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5501
13. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Транспортно-комуникационна връзка
от републикански път III-293 Добрич – Крушари

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

през ПИ № 000014 и 000081, полски път, и ПИ
№ 000020, пасище, мера в землището на с. Овчарово до ПИ № 019003 и ПИ № 013070 в землището
на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич“.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5502
9. – Община Кирково, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидроложки условия и удължаване мост над
река Върбица за обект „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км
2+368“, община Кирково. Проектът засяга землищата на селата Самодива, Брегово, Кърчовско,
Островец и Хаджийско на територията на община
Кирково, област Кърджали. Проектът за подробен
устройствен план – парцеларен план, е изложен
в сградата на Община Кирково, ул. Добруджа 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация, ул. Дружба 1.
5547
74. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен № 68850.209.25 по кадастралната карта
на местност Джелата в землището на гр. Стара
Загора, с площ 0,352 дка, минаваща през имот
ид. № 68850.209.25, собственост на „Данипет
Комерс“ – ЕООД; имоти ид. № 68850.209.132,
68850.209.682 и 68850.209.694 – собственост на
Община Стара Загора; имоти ид. № 68850.209.678
и 68850.209.696 – собственост на „Напоителни
системи“ – ЕАД. Проектът е на разположение
в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая 806. 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.
5473

СЪДИЛИЩА
Врачанският окръжен съд, гр. отделение,
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
обявява, че е образувано гр.д. № 184/2013 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Николай
Кръстев Николов и Албена Петкова Николова от

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

с. Селановци, ул. Васил Левски 41, община Бяла
Слатина, област Враца, с което на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и Решение № 59
от 7.03.2013 г. на КОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 552 100 лв., както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Николай Кръстев Николов
по пазарни стойности:
1. Л .а . м а р к а „О п е л Ф р о н т е р а“, с Д К
№ ВР4431АТ, рама № SED52SUD2RV623389, за
2800 лв. 2. Л.а. марка „Мазда 121 ЛХ“, с ДК
№ ВР6615АТ, рама № YCMBXXBA JBTR41959,
за 900 лв. 3. Л.а. марка „Опел Астра“, с ДК
№ ВР8288АТ, рама № W0L0TGF35X2254384, за
3400 лв. 4. Л.а. марка „Ланчия Капа“, с ДК
№ ВР1211ВА, рама № ZLA83800002078136, за
3300 лв. 5. Л.а. марка „Фолксваген Голф“, с ДК
№ ВР1568ВА, рама № WVWZZZ1HZNW392507, за
1100 лв. 6. Л.а. марка „Фолксваген Пасат“, с ДК
№ ВР6180ВВ, рама № WVWZZZ3BZWE345272, за
2700 лв. 7. Т.а. марка „Форд Транзит 100Л“, с ДК
№ ВР8304ВВ, рама № WF0LXXGBVLWR04603, за
3000 лв. 8. Т.а. марка „Форд Транзит 100С“, с ДК
№ ВР8426ВВ, рама № WF0LXXGBVLVG30214, за
2800 лв. 9. Л.а. марка „Мерцедес Спринтер“, с
ДК № ВР8537ВВ, рама № WDB9036132R403366,
за 8000 лв. 10. Л.а. марка „Опел Корса“, с ДК
№ ВР8570ВВ, рама № W0L0SBF68W4119172, за
1600 лв. 11. Л.а. марка „Исузу Тропер“, с ДК
№ ВР3141ВВ, рама № JACUBS55CL7100074, за
1600 лв. 12. Л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК
№ ВР0716ВС, рама № WF0AXXGCA AVE47684,
за 1900 лв. 13. Л.а. марка „Нисан Терано“, с ДК
№ ВР1032ВС, рама № VSKT V UR 20U0223346,
за 1800 лв. 14. Т.а. марка „Фиат Ду като“, с
ДК № ВР2245ВС, рама № ZFA23000005376234,
за 2600 лв. 15. Л.а марка „Пежо 407“, с ДК
№ ВР3024ВС, рама № VF36D9HYB21327595, за
8600 лв. 16. Л. а. марка „Опел Вектра“, с ДК
№ ВР7834ВС, рама № W0L0JBF35W1206459, за
4000 лв. 17. Л.а. марка „Фолксваген Голф“, с ДК
№ ВР4034ВС, рама № 3VW1931HMSM007309, за
1600 лв. 18. Л.а. марка „Рено 19“, с ДК № ВР0130ВХ, рама № VF1B53B0509864653, за 900 лв.
19. Л.а. марка „Нисан Примера“, с ДК № ВР0845ВХ, рама № SJNFAAP10U0153236, за 1100 лв.
20. Л.а. марка „Ауди 80“, с ДК № ВР1687BX,
рама № WAUZZZ89KZA280382, за 1500 лв. 21.
Л.а. марка „Нисан Терано“, с ДК № ВР2168ВХ,
рама № JN1WBYD21U0116025, за 1800 лв. 22. Л.а.
марка „Мерцедес Вито 110“, с ДК № ВР2263ВХ,
рама № VSA63817413033036, за 2800 лв. 23. Л.а.
марка „Фолксваген Кади“, с ДК № ВР2607ВХ,
рама № WV2ZZZ9KZTR527916, за 1300 лв. 24.
Л.а. марка „Опел Астра“, с ДК № ВР5711АТ,
рама № W0L0TGF48X6117023, за 3400 лв. 25.
Л.а. марка „Тойота Селика“, с ДК № ВР8680ВВ,
рама № JT164ATJ000106217, за 1700 лв. 26. Л.а.
марка „Форд Фокус“, с ДК № ВР6250ВК, рама
№ WF0NXXGCDNYA87370, за 3900 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10
ЗОПДИППД (отм.) от Албена Петкова Николова
(съпруга) по пазарни стойности:
1. Л.а. марк а „Фол ксва г ен Голф“, с Д К
№ ВР8289АТ, рама № W V WZZZ1HZPW546260,
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за 1300 лв. 2. Л.а. марка „Деу Есперо“, с ДК
№ ВР0090ВА, рама № KLAJF1981SB750959, за
120 0 лв. 3. Л.а. марка „Опел Аст ра“, с ДК
№ ВР2248ВА, рама № W0L000059N2693859, за
1100 лв. 4. Л.а. марка „Опел Корса“, с ДК № ВР0984ВА, рама № W0L000078T4268452, за 1100 лв.
5. Л.а. марка „Деу Нексия“, с ДК № ВР2841ВА,
рама № K L ATF08Y1SB560745, за 130 0 лв. 6.
Л.а. марка „Ауди 80“, с ДК № ВР2458ВА, рама
№ WAUZZZ8A ZMA271361, за 1500 лв. 7. Л.а.
марка „Рено Меган“, с ДК № ВР2844, рама
№ VF1JA0F0516333862, за 1100 лв. 8. Л.а. марка „Опел Тигра 1.4“, с ДК № ВР6967ВА, рама
№ W0L000075T4105828, за 1500 лв. 9. Т.а. марка „Форд Транзит“, с ДК № ВР7269ВА, рама
№ WF0AXXBDVAWS32780, за 4400 лв. 10. Л.а.
марка „Фолксваген Бора“, с ДК № ВР7308ВА,
рама № WVWZZZ1JHZXW348944, за 3800 лв. 11.
Л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК № ВР7334ВА,
рама № WF0AXXGCAATG32013, за 1500 лв. 12.
Л.а. марка „Форд Орион“, с ДК № ВР1715ВВ,
рама № WF0FXXGCAFLG80457, за 1300 лв. 13.
Л.а. марка „Фиат Браво“, с ДК № ВР0197ВА,
ра ма № Z FA1820 0 0 04736732 , за 240 0 л в. 14.
Л.а. марка „Опел Вектра“, с ДК № ВР8748ВВ,
рама № W0L0JBF35W7099732, за 3600 лв. 15.
Л.а. марка „Сеат Марбела“, с ДК № 483Н618,
рама № VSS028A0000459727, за 500 лв. 16. Л.а.
марка „Фиат Улисе 2.1 Д“, с ДК № ВР0629ВС,
рама № ZFA22000012223949, за 2500 лв. 17. Л.а
марка „Рено Еспейс“, с ДК № ВР1397ВС, рама
№ VF8J636150R315235, за 1700 лв. 18. Л.а. марка „Форд Транзит“, с ДК № ВР2096ВС, рама
№ WF0R XXGBFR3E42170, за 5400 лв. 19. Т.а.
марка „Пежо Боксер“, с ДК № ВР2748ВС, рама
№ VF3232B9215024245, за 2900 лв. 20. Л. а. марка „Мерцедес Вито 112“, с ДК № ВР3879ВС,
рама № VSA63819413342877, за 6700 лв. 21. Л.а.
марка „Опел Астра“, с ДК № ВР5172ВС, рама
№ W0L0TGF35Y8060640, за 3500 лв. 22. Т.а. марка
„Ивеко Турбо Дейли“, с ДК № ВР5977ВС, рама
№ ZCFC357010D090675, за 4900 лв. 23. Л.а. марка „Мерцедес 290 Е“, с ДК № ВР6839ВС, рама
№ WDB2100251A682999, за 6700 лв. 24. Л.а. марка
„Фолксваген Траснпортер“, с ДК № ВР8795ВС,
рама № W V2ZZZ70ZVH121101, за 3300 лв. 25.
Л.а. марка „Опел Астра Ф“, с ДК № ВР9569ВС,
рама № W0L0TGF35Y2223715, за 3800 лв. 26.
Л.а. марка „БМВ 525 Д“, с ДК № ВР0398ВХ,
рама № WBADL01040GY07228, за 9100 лв. 27.
Л.а. марка „Мицубиши Паджеро“, с ДК № ВР
4107 ВС, рама № V244016351, за 3100 лв. 28. Л.а.
марка „Фолксваген Пасат“, с ДК № ВР3642ВХ,
рама № WVWZZZ3BZXE043332, за 3200 лв. 29.
Л.а. марка „Фолксваген Пасат“, ДК № ВР5049ВХ,
рама № WVWZZZ3AZSE110168 за 1600 лв. 30.
Л.а. марка „Форд Мондео“, с ДК № ВР5052ВХ,
рама № WF0AXXGBBASL28954, за 1400 лв. 31.
Л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК № ВР6047BX,
рама № WF0AXXGCAATB47783, за 1500 лв. 32.
Т.а. марка „Рено Мастер“, с ДК № ВР7348ВХ,
рама № VF6FN40A000052904, за 1700 лв. 33. Л.а.
марка „Форд Мондео“, с ДК № ВР0034, рама
№ WF0AXXGBBARU14798, за 1700 лв.
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На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Николай Кръстев Николов в
режим на СИО суми, получени от разпоредителни
сделки с МПС по пазарни стойности:
1 . С у м а т а о т 1 8 0 0 л в . з а т. а . м а р к а
„Форд Тра н зи т “, с Д К № ВР814 4А К , ра ма
№ WF0DXXGBVDMD54923. 2. Сумата от 6700 лв.
за л.а. марка „Шкода Октавия“, с ДК № ВР5870АТ,
рама № TMBBE21U6Y2289019. 3. С у мата о т
3300 лв. за л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК
№ ВР5983АТ, рама № WF0BXXGCABSD84390. 4.
Сумата от 2000 лв. за л.а. марка „Опел Корса“,
с ДК № ВР6029АТ, рама № VSX000073P4144061.
5. Сумата от 5700 лв. за л.а. марка „Ауди А 4“, с
ДК № ВР7160АТ, рама № WAUZZ8DZSA056005. 6.
Сумата от 1800 лв. за л.а. марка „Ауди 80“, с ДК
№ ВР7507АТ, рама № WAUZZZ8AZMA255370. 7.
Сумата от 2700 лв. за л.а. марка „Опел Калибра“,
с ДК № ВР8698АT, рама № W0L000085M1243965.
8. Сумата от 2700 лв. за л.а. марка „Фолксваген Транспортер“, с ДК № ВР9568АТ, рама
№ WV2ZZZ70ZPH123376. 9. Сумата от 10 600 лв.
за л.а. марка „Нисан Алмера“, с ДК № ВР0262ВА,
рама № SJNFDA N16U0123226. 10. Сумата от
1000 лв. за л.а. марка „Сузуки Суифт“, с ДК № ВР0507ВА, рама № JSAEH35S00152473. 11. Сумата
от 8500 лв. за л.а. марка „Фолксваген Шаран“, с
ДК № ВР1908ВА, рама № WVWZZZ7MZYV023305.
12. Сумата от 3500 лв. за л.а. „Мерцедес 250 Д“,
с ДК № ВР4096ВА, рама № WDB1241251B390211.
13. Сумата от 6500 лв. за л.а. марка „Опел Корса“,
с ДК № ВР6717АТ, рама № W0L0SBF35XR611841.
14. Сумата от 6600 лв. за л.а. марка „Шкода Ок т а ви я 1.9 “, с Д К № ВР 772 8ВА , ра ма
№ TMBZZZ1U5X8205411. 15. Сумата от 7300 лв.
за л.а. марка „Опел Вектра“, с ДК № ВР7985ВА,
рама № W0L0JBF19X1161429. 16. Сумата от 8000 лв.
за л.а. марка „Опел Вектра“, с ДК № ВР6718АР,
рама № W0L0JBF19W1228604. 17. Су мата от
3200 лв. за т.а. марка „Фолксваген ЛТ 40“, с ДК
№ ВР8665ВА, рама № WV2ZZZ29ZMH012288. 18.
Сумата от 3200 лв. за л.а. марка „Опел Корса“, с ДК
№ ВР8758АТ, рама № W0L000073T42118384. 19. Сумата от 5000 лв. за л.а. марка „Фолксваген Голф“, с
ДК № ВР9487АТ, рама № WVWZZZ1HZVW285042.
20. Сумата от 6200 лв. за л.а. марка „Опел Вектра“,
с ДК № ВР5984ВВ, рама № W0L0JBF19W1176162. 21.
Сумата от 8900 лв. за л.а. марка „Нисан Примера“, с
ДК № ВР8678ВВ, рама № SJNBEAP12U0015703. 22.
Сумата от 4500 лв. за л.а марка „Нисан Алмера“, с
ДК № ВР7076ВК, рама № VSKTDAV10U0000702. 23.
Сумата от 3600 лв. за л.а. марка „Мерцедес Е 290“,
с ДК № ВР2605ВХ, рама № WDB2100171A176741.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 9 и 10 ЗОПДИППД
(отм.) от Албена Петкова Николова в СИО суми,
получени от разпоредителни сделки с МПС по пазарни стойности:
1. Сумата от 1600 лв. за л.а. марка „Опел Вектра“,
с ДК № ВР9634АК, рама № W0L000087L5194372. 2.
Сумата от 3700 лв. за л.а. марка „Хюндай Купе 1.6“,
с ДК № ВР8490АТ, рама № KMHJG21RPVU065629.
3. Сумата от 2400 лв. за л.а. марка „Форд Фиеста“, с
ДК № ВР8693АТ, рама № WF0AXXGAJASM91577. 4.
Сумата от 1500 лв. за л.а. марка „Фолксваген Голф“,
с ДК № ВР8803АТ, рама № WVWZZZ1GZLW413823.
5. Сумата от 3100 лв., стойност на л.а. марка
„Фолксваген Голф“, с ДК № ВР9025АТ, рама
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№ WVWZZZ1HZRW666122. 6. Сумата от 3700 лв. за
л.а. марка „Деу Нексия“, с ДК № ВР9546АТ, рама
№ KLATF68V1VB164538. 7. Сумата от 2800 лв. за
л.а. марка „Рено Меган купе“, с ДК № ВР9642АТ,
рама № VF1DA0G0514936099. 8. Сумата от 3000 лв.
за л.а. марка „Опел Астра Ф“, с ДК № ВР9715АТ,
рама № W0L000059R5057249. 9. Сумата от 12 500 лв.
за л.а. марка „Пежо 607“, с ДК № ВР9940АТ, рама
№ VF39D4HXB92010809. 10. Сумата от 2900 лв. за
л.а. марка „БМВ 318 И“, с ДК № ВР0497ВА, рама
№ WBACA31070EG93761. 11. Сумата от 5400 лв.
за л.а. марка „Опел Астра Ф“, с ДК № ВР0499ВА,
рама № W0L000053SB028069. 12. Сумата от 5300 лв.
за л.а. марка „Форд Фокус“, с ДК № ВР1619ВА,
рама № WF0AXXGCDAWR12747. 13. Сумата от
4300 лв. за л.а. марка „Опел Тигра 1.4“, с ДК № ВР3107ВА, рама № W0L0SAF07W4017195. 14. Сумата
от 4000 лв. за л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК
№ ВР3108ВА, рама № WF0NXXGCANVC58828. 15.
Сумата от 4300 лв. за л.а. марка „Форд Ескорт“, с
ДК № ВР4396ВА, рама № WF0NXXGCANWJ84200.
16. Сумата от 1000 лв. за л.а. марка „Пежо 309“, с
ДК № 391Н203, рама № VF33AKDZ210112502. 17.
Сумата от 7800 лв. за л.а. марка „Ровър 825 Д“, с
ДК № ВР7702ВА, рама № SARRSZLCRAM244289.
18. Сумата от 8300 лв. за л.а. марка „Опел Астра“,
с ДК № ВР7704ВА, рама № W0L0TGF35Y8090766.
19. Сумата от 1500 лв. за л.а. марка „Фолксв а г е н Го л ф“, с Д К № В Р 8 3 61 В А , р а м а
№ WVWZZZ1HZNW307230. 20. Сумата от 5400 лв.
за л.а. марка „Алфа Ромео 156“, с ДК № ВР8628ВА,
рама № ZAR9300001009954. 21. Сумата от 3000 лв.
за л.а. марка „Опел Фронтера“, с ДК № ВР3032АТ,
рама № SED52SUD2RV626571. 22. Сумата от
2700 лв. за л.а. марка „Фиат Браво“, с ДК № ВР1498ВВ, рама № ZFA18200004001707. 23. Сумата от
7700 лв. за л.а. марка „БМВ 320 и Кабрио“, с ДК
№ ВР1527ВВ, рама № WBABJ31020ER10223. 24.
Сумата от 4900 лв. за л.а. марка „Форд Мондео“, с
ДК № ВР1615ВВ, рама № WF0AXXGBBATY60429.
25. Сумата от 4100 лв. за л.а. марка „Мерцедес 200
Т“, с ДК № ВР1667ВВ, рама № WDB1240811F146972.
26. Сумата от 4600 лв. за л.а. марка „Мерцедес Вито
Л“, с ДК № ВР2587ВВ, рама № VSA63806413028134.
27. Сумата от 9300 лв. за л.а. марка „Фолксваген Транспортер“, с ДК № ВР4034ВВ, рама
№ WV1ZZZ70Z2H020680. 28. Сумата от 2600 лв. за
л.а. марка „БМВ 316 И“, с ДК № ВР4511ВВ, рама
№ WBACA11050EL20803. 29. Сумата от 5300 лв. за
л.а. марка „Ауди А 4“, с ДК № ВР6925ВВ, рама
№ WAUZZZ8DZTA239813. 30. Сумата от 8500 лв. за
т.а. марка „Мерцедес Спринтер“, с ДК № ВР8273ВВ,
рама № WDB9026621R208657. 31. Сумата от 2200 лв.
за л.а. марка „Рено Сафран“, с ДК № ВР8334ВВ,
рама № VF1B460509125520. 32. Сумата от 6000 лв.
за л.а. марка „Фиат Мареа“, с ДК № ВР8455ВВ, рама
№ ZFA18500002005240. 33. Сумата от 3400 лв. за л.а.
марка „Рено Меган купе“, с ДК № ВР8526ВВ, рама
№ VF1DA040521085045. 34. Сумата от 2600 лв. за
л.а. марка „Сеат Ибиза“, с ДК № ВР8956ВВ, рама
№ VSSZZZ6KZR143607. 35. Сумата от 3700 лв. за
л.а. марка „Фолксваген Голф“, с ДК № ВР9008ВВ,
рама № WVWZZZ1HZVW131498. 36. Сумата от
5900 лв. за т.а. марка „Мерцедес 208“, с ДК № ВР9321ВВ, рама № WDB9023611P678419. 37. Сумата
от 3800 лв. за л.а. марка „БМВ 525 ТДС“, с ДК
№ ВР0108ВС, рама № WBANB51020GG23491. 38.
Сумата от 8600 лв. за л.а. марка „Мерцедес 210 Д“, с
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ДК № ВР2415BC, рама № WDB9024611P998728. 39.
Сумата от 2800 лв. за л.а. марка „БМВ 316 и купе“,
с ДК № ВР3477ВС, рама № WBABE1106JG50251. 40.
Сумата от 5100 лв. за т.а. марка „Мерцедес 412 Д“,
с ДК № ВР4630ВС, рама № WDB9044631P620562.
41. Сумата от 27 000 лв. за л.а. марка „БМВ 730 Д“,
с ДК № ВР5376ВС, рама № WBAGE61060DN51718.
42. Сумата от 5700 лв. за л.а. марка „Опел Зафира“, с
ДК № ВР5623ВС, рама № W0L0TGF75X2265945. 43.
Сумата от 6000 лв. за л.а. марка „Алфа Ромео 147“,
с ДК № ВР6967BC, рама № ZAR93700003002111. 44.
Сумата от 4800 лв. за л.а. марка „Шкода Октавия“,
с ДК № ВР6970ВС, рама № TMBZZZ1U6W2091985.
45. Сумата от 3100 лв. за л.а. марка „Опел Корса“, с
ДК № ВР7355ВС, рама № W0L0SBF08X6065618. 46.
Сумата от 4600 лв. за л.а. марка „Форд Мондео“, с
ДК № ВР7835ВС, рама № WF0NXXGBBNXE48345.
47. Сумата от 4800 лв. за л.а. марка „Фолксв а г е н П а с а т “, с Д К № В Р 7 8 3 6 В С , р а м а
№ WVWZZZ3BZWP093321. 48. Сумата от 3700 лв.
за л.а. марка „Опел Астра“, с ДК № ВР8358ВС, рама
№ W0L000051V2248986. 49. Сумата от 22 200 лв. за
л.а. марка „Джип Гранд Чероки“, с ДК № ВР9633ВС,
рама № 1J4GW W843Y Y120706. 50. Сумата от
6600 лв. за т.а. марка „Пежо Боксер“, с ДК № ВР0092ВХ, рама № VF233B4215576696. 51. Сумата от
1500 лв. за л.а. марка „Фолксваген Венто“, с ДК
№ ВР0508ВХ, рама № WVWZZZ1HZPW174183. 52.
Сумата от 2900 лв. за л.а. марка „Форд Ескорт“, с
ДК № 471Н862, рама № WF0NXXGCANVU61433.
53. Сумата от 2200 лв. за т.а. марка „Ивеко 35 08“,
с ДК № ВР7213ВХ, рама № 358361115.
Под условията на евентуалност е предявявен
иск за отнемане в полза на държавата на сумите,
материализирани в договорите за продажба на
МПС, както следва:
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Николай Кръстев Николов
в СИО:
1. Сумата от 1000 лв. по договор за покупко-продажба рег. № 2238 от 13.04.2009 г. на т.а.
марка „Форд Транзит“, с ДК № ВР8144АК, рама
№ WF0DXXGBVDMD54923. 2. Сумата от 500 лв.
по договор за покупко-продажба рег. № 9656 от
29.10.2007 г. на л.а. марка „Шкода Октавия“, с ДК
№ ВР5870АТ, рама № TMBBE21U6Y2289019. 3. Сумата от 300 лв. по покупко-продажба рег. № 7679
от 21.11.2007 г. на л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК
№ ВР5983АТ, рама № WF0BXXGCABSD84390.
4. Сумата от 250 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 7681 от 21.11.2007 г. на л.а.
марка „Опел Корса“, с ДК № ВР6029АТ, рама
№ VSX000073P4144061. 5. Сумата от 200 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 13885
от 17.12.2007 г. на л.а. марка „Ауди А 4“, с ДК
№ ВР7160АТ, рама № WAUZZ8DZSA056005. 6. Сумата от 200 лв. по договор за покупко-продажба с
рег. № 13881 от 17.12.2007 г. на л.а. марка „Ауди 80“,
с ДК № ВР7507АТ, рама № WAUZZZ8AZMA255370.
7. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 311 от 15.01.2008 г. на л.а.
марка „Опел Калибра“, с ДК № ВР8698АT, рама
№ W0L000085M1243965. 8. Сумата от 200 лв.
по договор за покупко-продажба на л.а. марка
„Фолксваген Транспортер“, с ДК № ВР9568АТ,
рама № WV2ZZZ70ZPH123376. 9. Сумата от 300 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 3752
от 10.04.2008 г. на л.а. марка „Нисан Алмера“, с
ДК № ВР0262ВА, рама № SJNFDAN16U0123226.
10. Сумата от 300 лв. по договор за покупко-
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продажба с рег. № 2019 от 4.03.2008 г. на л.а.
марка „Сузуки Суифт“, с ДК № ВР0507ВА, рама
№ JSAEH35S00152473. 11. Сумата от 200 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 3500 от
3.04.2008 г. на л.а. марка „Фолксваген Шаран“, с
ДК № ВР1908ВА, рама № WVWZZZ7MZYV023305.
12. Сумата от 1000 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 43628 от 2.09.2008 г. на л.а.
марка „Мерцедес 250 Д“, с ДК № ВР4096ВА, рама
№ WDB1241251B390211. 13. Сумата от 500 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 10317 от
20.11.2007 г. на л.а. марка „Опел Корса“, с ДК
№ ВР6717АТ, рама № W0L0SBF35XR611841. 14.
Сумата от 500 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 11928 от 29.08.2008 г. на л.а. марка
„Шкода Октавия 1.9“, с ДК № ВР7728ВА, рама
№ TMBZZZ1U5X8205411. 15. Сумата от 400 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 12864
от 17.09.2008 г. на л.а. марка „Опел Вектра“, с
ДК № ВР7985ВА, рама № W0L0JBF19X1161429.
16. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 10316 от 20.11.2007 г. на л.а.
марка „Опел Вектра“, с ДК № ВР6718АР, рама
№ W0L0JBF19W1228604. 17. Сумата от 300 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 10535 от
19.09.2008 г. на т.а. марка „Фолксваген ЛТ 40“, с
ДК № ВР8665ВА, рама № WV2ZZZ29ZMH012288.
18. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 3754 от 10.04.2008 г. на л.а.
марка „Опел Корса“, с ДК № ВР8758АТ, рама
№ W0L000073T42118384. 19. Сумата от 300 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 1262 от
6.02.2008 г. на л.а. марка „Фолксваген Голф“, с
ДК № ВР9487АТ, рама № WVWZZZ1HZVW285042.
20. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 4725 от 13.07.2009 г. на л.а.
марка „Опел Вектра“, с ДК № ВР5984ВВ, рама
№ W0L0JBF19W1176162. 21. Сумата от 1000 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 1992
от 23.09.2009 г. на л.а. марка „Нисан Примера“,
с ДК № ВР8678ВВ, рама № SJNBEAP12U0015703.
22. Сумата от 300 лв. по договор за покупкопродажба на л.а. марка „Нисан Алмера“, с ДК
№ ВР7076ВК, рама № VSKTDAV10U0000702. 23.
Сумата от 3600 лв. за л.а. марка „Мерцедес Е 290“,
с ДК № ВР2605ВХ, рама № WDB2100171A176741.
Под условията на евентуалност е предявявен
иск за отнемане в полза на държавата на сумите,
материализирани в договорите за продажба на
МПС, както следва:
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 9 и 10 ЗОПДИППД
(отм.) от Албена Петкова Николова в СИО:
1. Сумата от 1600 лв. за л.а. марка „Опел Вектра“,
с ДК № ВР9634АК, рама № W0L000087L5194372 2.
Сумата от 3700 лв. за л.а. марка „Хюндай купе 1.6“,
с ДК № ВР8490АТ, рама № KMHJG21RPVU065629.
3. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 309 от 15.01.2008 г. на л.а.
марка „Форд Фиеста“, с ДК № ВР8693АТ, рама
№ WF0AXXGAJASM91577. 4. Сумата от 200 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 473 от
18.01.2008 г. на л.а. марка „Фолксваген Голф“, с
ДК № ВР8803АТ, рама № WVWZZZ1GZLW413823.
5. Сумата от 300 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 763 от 24.01.2008 г. на л..а марка
„Фолксваген Голф“, с ДК № ВР9025АТ, рама
№ WVWZZZ1HZRW666122. 6. Сумата от 500 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 1302
от 7.02.2008 г. на л.а. марка „Деу Нексия“, с ДК
№ ВР9546АТ, рама № KLATF68V1VB164538. 7.
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Сумата от 500 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 1471 от 11.02.2008 г. на л.а. марка
„Рено Меган купе“, с ДК № ВР9642АТ, рама
№ VF1DA0G0514936099. 8. Сумата от 300 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 552 от
12.02.2008 г. на л.а. марка „Опел Астра Ф“, с ДК
№ ВР9715АТ, рама № W0L000059R5057249. 9. Сумата от 200 лв. по договор за покупко-продажба с рег.
№ 1759 от 19.02.2008 г. на л.а. марка „Пежо 607“,
с ДК № ВР9940АТ, рама № VF39D4HXB92010809.
10. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 2015 от 4.03.2008 г. на л.а.
марка „БМВ 318 И“, с ДК № ВР0497ВА, рама
№ WBACA31070EG93761. 11. Сумата от 400 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 2017
от 4.03.2008 г. на л.а. марка „Опел Астра Ф“, с
ДК № ВР0499ВА, рама № W0L000053SB028069.
12. Сумата от 1000 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 3184 от 27.03.2008 г. на л.а.
марка „Форд Фокус“, с ДК № ВР1619ВА, рама
№ WF0AXXGCDAWR12747. 13. Сумата от 400 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 4562
от 7.05.2008 г. на л.а. марка „Опел Тигра 1.4“, с
ДК № ВР3107ВА, рама № W0L0SAF07W4017195.
14. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 4566 от 7.05.2008 г. на л.а.
марка „Форд Ескорт“, с ДК № ВР3108ВА, рама
№ WF0NXXGCANVC58828. 15. Сумата от 4300 лв.,
стойност на л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК № ВР4396ВА, рама № WF0NXXGCANWJ84200. 16. Сумата от 300 лв. по договор за покупко-продажба с
рег. № 11158 от 1.09.2008 г. на л.а. марка „Пежо 309“,
с ДК № 391Н203, рама № VF33AKDZ210112502.
17. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 9326 от 25.08.2008 г. на л.а.
марка „Ровър 825 Д“, с ДК № ВР7702ВА, рама
№ SARRSZLCRAM244289. 18. Сумата от 300 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 11572
от 25.08.2008 г. на л.а. марка „Опел Астра“, с ДК
№ ВР7704ВА, рама № W0L0TGF35Y8090766. 19.
Сумата от 300 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 12430 от 9.09.2008 г. на л.а. марка
„Фолксваген Голф“, с ДК № ВР8361ВА, рама
№ WVWZZZ1HZNW307230. 20. Сумата от 400 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 12844
от 17.09.2008 г. на л.а. марка „Алфа Ромео 156“,
с ДК № ВР8628ВА, рама № ZAR9300001009954.
21. Сумата от 300 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 1226 от 17.02.2009 г. на л.а.
марка „Опел Фронтера“, с ДК № ВР3032АТ, рама
№ SED52SUD2RV626571. 22. Сумата от 300 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 17177
от 10.12.2008 г. на л.а. марка „Фиат Браво“, с
ДК № ВР1498ВВ, рама № ZFA18200004001707.
23. Сумата от 7700 лв., стойност на л.а. марка
„БМВ 320 и Кабрио“, с ДК № ВР1527ВВ, рама
№ WBABJ31020ER10223. 24. Сумата от 350 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 17324 от
12.12.2008 г. на л.а. марка „Форд Мондео“, с ДК
№ ВР1615ВВ, рама № WF0A XXGBBATY60429.
25. Сумата от 300 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 17438 от 15.12.2008 г. на л.а.
марка „Мерцедес 200 Т“, с ДК № ВР1667ВВ, рама
№ WDB1240811F146972. 26. Сумата от 350 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 412 от
22.01.2009 г. на л.а. марка „Мерцедес Вито Л“,
с ДК № ВР2587ВВ, рама № VSA63806413028134.
27. Сумата от 400 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 1983 от 16.03.2009 г. на л.а. марка
„Фолксваген Транспортер“, с ДК № ВР4034ВВ,
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рама № W V1ZZZ70Z2H020680. 28. Сумата от
300 лв. по договор за покупко-продажба с рег.
№ 2553 от 3.04.2009 г. на л.а. марка „БМВ 316 И“,
с ДК № ВР4511ВВ, рама № WBACA11050EL20803.
29. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 5241 от 6.08.2009 г. на л.а.
марка „Ауди А 4“, с ДК № ВР6925ВВ, рама
№ WAUZZZ8DZTA239813. 30. Сумата от 500 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 5950 от
2.09.2009 г. на т.а. марка „Мерцедес Спринтер“,
с ДК № ВР8273ВВ, рама № WDB9026621R208657.
31. Сумата от 400 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 1839 от 4.09.2009 г. на л.а.
марка „Рено Сафран“, с ДК № ВР8334ВВ, рама
№ VF1B460509125520. 32. Сумата от 500 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 1882 от
9.09.2009 г. на л.а. марка „Фиат Мареа“, с ДК
№ ВР8455ВВ, рама № ZFA18500002005240. 33. Сумата от 500 лв. по договор за покупко-продажба на
л.а. марка „Рено Меган купе“, с ДК № ВР8526ВВ,
рама № VF1DA040521085045. 34. Сумата от 500 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 2080
от 29.09.2009 г. на л.а. марка „Сеат Ибиза“, с ДК
№ ВР8956ВВ, рама № VSSZZZ6KZR143607. 35.
Сумата от 400 лв. по договор за покупко-продажба с рег. № 6707 от 1.10.2009 г. на л.а. марка
„Фолксваген Голф“, с ДК № ВР9008ВВ, рама
№ WVWZZZ1HZVW131498. 36. Сумата от 500 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 2218
от 14.10.2009 г. на т.а. марка „Мерцедес 208“, с
ДК № ВР9321ВВ, рама № WDB9023611P678419.
37. Сумата от 500 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 2524 от 17.11.2009 г. на л.а.
марка „БМВ 525 ТДС“, с ДК № ВР0108ВС, рама
№ WBANB51020GG23491. 38. Сумата от 1000 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 545 от
19.02.2010 г. на л.а. марка „Мерцедес 210 Д“, с
ДК № ВР2415BC, рама № WDB9024611P998728.
39. Сумата от 300 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 1121 от 7.04.2010 г. на л.а.
марка „БМВ 316 и купе“, с ДК № ВР3477ВС, рама
№ WBABE1106JG50251. 40. Сумата от 400 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 1570 от
18.05.2010 г. на т.а. марка „Мерцедес 412 Д“, с
ДК № ВР4630ВС, рама № WDB9044631P620562.
41. Сумата от 500 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 2012 от 17.06.2010 г. на л.а.
марка „БМВ 730 Д“, с ДК № ВР5376ВС, рама
№ WBAGE61060DN51718. 42. Сумата от 400 лв.
по договор за покупко-продажба с рег. № 2182
от 28.06.2010 г. на л.а. марка „Опел Зафира“, с
ДК № ВР5623ВС, рама № W0L0TGF75X2265945.
43. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба на л.а. марка „Алфа Ромео 147“, с
ДК № ВР6967BC, рама № ZAR93700003002111.
44. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба на л.а. марка „Шкода Октавия“, с ДК
№ ВР6970ВС, рама № TMBZZZ1U6W2091985.
45. Сумата от 350 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 3438 от 13.09.2010 г. на л.а.
марка „Опел Корса“, с ДК № ВР7355ВС, рама
№ W0L0SBF08X6065618. 46. Сумата от 200 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 3164 от
20.09.2010 г. на л.а. марка „Форд Мондео“, с ДК
№ ВР7835ВС, рама № WF0NXXGBBNXE48345.
47. Сумата от 200 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 3162 от 20.09.2010 г. на л.а.
марка „Фолксваген Пасат“, с ДК № ВР7836ВС,
рама № WVWZZZ3BZWP093321. 48. Сумата от
200 лв. по договор за покупко-продажба на л.а.
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марка „Опел Астра“, с ДК № ВР8358ВС, рама
№ W0L000051V2248986. 49. Сумата от 500 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 3974 от
19.11.2010 г. на л.а. марка „Джип Гранд Чероки“,
с ДК № ВР9633ВС, рама № 1J4GWW843YY120706.
50. Сумата от 300 лв. по договор за покупкопродажба с рег. № 4142 от 3.12.2010 г. на т.а.
марка „Пежо Боксер“, с ДК № ВР0092ВХ, рама
№ VF233B4215576696. 51. Сумата от 200 лв. по
договор за покупко-продажба с рег. № 4316 от
17.12.2010 г. на л.а. марка „Фолксваген Венто“, с ДК
№ ВР0508ВХ, рама № WVWZZZ1HZPW174183. 52.
Сумата от 300 лв. по договор за покупко-продажба
на л.а. марка „Форд Ескорт“, с ДК № 471Н862,
рама № WF0NXXGCANVU61433. 53. Сумата от
100 лв. по договор за покупко-продажба с рег.
№ 7790 от 25.07.2011 г. на т.а. марка „Ивеко 35
08“, с ДК № ВР7213ВХ, рама № 358361115.
Третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
предмет на отнемане, могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД (отм.) не по-късно от два месеца от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Първото по делото съдебно заседание
е насрочено за 5.11.2013 г. в 9,30 ч.
5548
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на длъжника
„Газтрейд – Плевен“ – ООД (в несъстоятелност),
Плевен, ЕИК 1174603251, в открито съдебно
заседание на 25.07.2013 г. от 10 ч., насрочено
за разглеждане жалбата на „Газтрейд“ – АД,
София, срещу решенията на СК, проведено на
26.06.2013 г., в производството по несъстоятелност по т.д. № 24/2010 г. по описа на Плевенския
окръжен съд.
5585
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-1 състав, т.д. № 2608/2013 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Агро Гранд Милинг Райс“ – ЕООД,
ЕИК 131320946, по т.д. № 5531/2011 г. на СГС, ТО,
VI-10 състав, да се явят в заседание на 28.10.2013 г.
от 15 ч. по т.д. № 2608/2013 г. на СГС, ТО, VI-1
състав, образувано по искане на „Агро Гранд
Милинг Райс“ – ЕООД, ЕИК 131320946, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Царибродска 144, по чл. 679 ТЗ
за отмяна решенията на първото събрание на кредиторите на „Агро Гранд Милинг Райс“ – ЕООД,
по т.д. № 5531/2011 г. Заседанието ще се проведе
в Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
5515
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-2 състав, т.д. № 2872/2013 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
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събрание на „Трейсиз“ – ЕООД, ЕИК 131396221,
по т.д. № 2525/2012 г. на СГС, ТО, VI-1 състав,
да се явят в заседание на 26.07.2013 г. от 14 ч.
по т.д. № 2872/2013 г. на СГС, ТО, VI-2 състав,
образувано по искане на „Трейсиз“ – ЕООД, ЕИК
131396221, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Царибродска 144,
по чл. 679 ТЗ за отмяна решенията на първото
събрание на кредиторите на „Трейсиз“ – ЕООД,
по т.д. № 2525/2012 г. Заседанието ще се проведе
в Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
5516

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Десислава Стоилова Попова, ликвидатор на
сдружение „Иворейсинг Енд Груп“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.08.2013 г. в
10,30 ч. в София, ул. Иван Вазов 36, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
ликвидатора, окончателен баланс и пояснителен
баланс към него; 2. освобождаване на ликвидатора
от отговорност; 3. упълномощаване на Десислава
Стоилова Попова да впише взетите решения във
фирменото отделение на СГС. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5514
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Младежка асоциация за стопанска
инициатива“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 24 от устава на асоциацията свиква редовно
годишно общо събрание на 9.09.2013 г. в 18 ч. на
адрес: София, ж.к. Младост 4, ул. Атанас Москов,
бл. 426, вх. Г, ет. 9, ап. 46, при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет; 2. промени в
устава на организацията; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час след обявеното на същото
място и при същия дневен ред.
5494
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инцараки ВиК 2005“, гр. Свети
Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.09.2013 г. в 10 ч. във вилата на
Наско Вълков в кв. Инцараки, гр. Свети Влас,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2013 г.; 2. освобождаване на членове; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5495
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