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 Постановление № 167 от 15 август
2013 г. за изменение и допълнение на
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семейни помощи за деца, приет с Пос
тановление № 139 на Министерския
съвет oт 2002 г.
 Постановление № 168 от 15 август
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за отмяна на свиканото за 30 август 2013 г.
заседание на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Отменя свиканото по инициатива на председателя на Народното събрание заседание
на Народното събрание на 30 август 2013 г.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 16 август 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6486

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и
41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 95 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 10б се създава ал. 4:
„(4) Еднократната помощ при бременност по
ал. 1 може да бъде поискана в срок 3 месеца
считано от определения термин за раждане.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/
училището, че детето е записано в подготвителна
група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна
година – в срок до 31 октомври, с изключение
на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да
посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;“
в) създава се т. 15:

„15. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на училището ежемесечно
изпраща на регионалната дирекция за социално
подпомагане по постоянен адрес на родителите
справка по образец съгласно приложение № 4
за всеки ученик, отсъствал през съответния
месец 5 учебни часа, за които няма уважителни
причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г.,
бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от
2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г., бр. 43 от
2010 г. и бр. 58 от 2011 г.).“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Директорът на детската градина/училището, в която/което има подготвителни групи
за задължителна предучилищна подготовка,
ежемесечно изпраща на регионалната дирекция
за социално подпомагане по постоянен адрес
на родителите справка по образец съгласно
приложение № 8 за всяко дете, отсъствало
през съответния месец повече от 3 дни, за
които няма уважителни причини. Справката
се изпраща за периода 15 септември – 31 май.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Справката по ал. 4 и 5 се изпраща до
5-о число на следващия месец по електронен
път и на хартиен носител и се препраща в срок
до 3 дни на дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес на родителите.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 4“ се добавя „и 5“.
6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно
ал. 8, 10 и 11.
7. Създава се нова ал. 9:
„(9) В случаите на преместване на дете
от подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка през периода 15 септември – 31 май директорът на приемащата
детска градина/приемащото училище изпраща
справка по образец за записаното дете съгласно
приложение № 9 на регионалната дирекция за
социално подпомагане по постоянен адрес на
родителите в 14-дневен срок от записването. Регионалната дирекция за социално подпомагане
изпраща в срок 3 дни справката на дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес
на родителите.“
8. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 13.
§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7
и 68 от 2002 г., бр. 19, 33, 48, 65 и 99 от 2003 г. и
бр. 15 от 2004 г.)“ се заличават.
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2. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 24а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „съгласно
приложение № 5а“ се заменят с „по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 6:
„6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка.“
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Уважителни причини“ по смисъла на
чл. 17, ал. 5 са налице:
а) ако за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб,
в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид
художествено-артистична формация/група, в
която детето участва;
б) ако отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от
родителя;
в) ако отсъствията са за периода 1 юни – 14
септември.“
§ 6. Приложение № 5а се отменя.
§ 7. Създават се приложения № 7 – 9:
„Приложение № 7
към чл. 17, ал. 3, т. 4

........................................................................................
(наименование на детската градина/училището,
адрес, телефон)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящото удостоверение се издава на: ...........
........................................................, ЕГН ...................,
(трите имена на детето)
в уверение на това, че детето е записано в
подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка за
учебната 20.../20... г. и е записано в книгата за
подлежащите на задължително обучение деца до
16-годишна възраст на стр. ……, № …….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
.......................................................................................
ДИРЕКТОР: ...............................................
(подпис, печат)

Приложение № 8
към чл. 17, ал. 5

........................................................................................
(наименование на детската градина/училището,
адрес, телефон)

С П РАВ КА
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящата справка се издава за: .............................
............................................, ЕГН ...............................,
(име, презиме и фамилия)
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в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка за учебната 20 .../20 ... г. и е отсъствало по неуважителни причини …............ (с цифри)
.................…. (с думи) дни за месец .....................
...../........ г.
Трите имена на лицето, което упражнява родителския контрол: ..................................................
............................................, ЕГН.........................,
постоянен адрес ......................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи
пред дирекция „Социално подпомагане“ – ...........
....................................................................................
ДИРЕКТОР: ...............................................
(подпис, печат)

Приложение № 9
към чл. 17, ал. 9

.....................................................................................
(наименование на детската градина/училището,
адрес, телефон)
С П РАВ КА
№......................./....................... 20 ... г.
……………….........................................……………………………,
(трите имена на детето)
ЕГН……………………….................................................…….
Детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и е записано в
книгата за подлежащите на задължително обучение
деца до 16-годишна възраст на стр. ….., №………
…………………………………………......................................……,
(трите имена на лицето, което упражнява родителския контрол)
ЕГН............................................................................,
постоянен адрес ………………………………………………………
Настоящата справка се издава, за да послужи
пред дирекция „Социално подпомагане“ – ...........
....................................................................................
ДИРЕКТОР: ........................................................
(трите имена, подпис, печат)“

Заключителни разпоредби
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от
2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г.,
бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26
от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63
от 2011 г. и бр. 17 от 2013 г.), § 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. На учениците, настанени в домове за
деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, както и на
децата, ползващи социална услуга – резидентен
тип по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 7, букви „а“,
„в“ и „г“, от I до ХII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст, за джобни разходи на месец
се предоставят средства в размер, определен
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с решение на Министерския съвет за съответната година, които се изплащат по бюджетите
на общините, на чиято територия се намират
съответните услуги.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 1, буква „а“ и т. 2 – 9, § 5
и 7, които влизат в сила от 1 септември 2013 г.,
и § 8, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 64 и 73 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г.,
бр. 22, 62, 67 и 72 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „т. 10“ се заменят
с „т. 13“.
§ 2. В чл. 6 след думата „Варна“ се добавя
„Видин“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „3337“ се заменя с „3350“.
2. В ал. 2 числото „578“ се заменя с „565“.
§ 4. Член 9 се отменя.
§ 5. В чл. 20, т. 10 буква „б“ се отменя.
§ 6. Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ – 565 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
5
Обща администрация,
137
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
54
и управление на собствеността“
дирекция „Правно-нормативна“
20
дирекция „Организация и управление на
29
човешките ресурси“
дирекция „Административно обслужване“
22
дирекция „Национален учебен център“
12
Специализирана администрация,
414
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и про23
цедури“
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дирекция „Тарифна политика“
дирекция „Последващ контрол“
ди рек ци я „Ми т ни ческо разузнаване и
разследване“
дирекция „Информационни системи“
дирекция „Международни отношения“
дирекция „Централна митническа лаборатория“
дирекция „Акцизи“

34
29
112
138
22
24
32

“

Заключителни разпоредби
§ 7. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от
Постановление № 215 на Министерския съвет
от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за
преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на финансите (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от
1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87
от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и
102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27,
56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65,
77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от
2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81,
85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46,
64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г. и бр. 6 и
90 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „3337“ се заменя с „3350“.
2. В т. 11 числото „7693“ се заменя със „7680“.
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона
за митниците, приет с Постановление № 270
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г.,
бр. 4 и 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр. 94
от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 100 от
2009 г. и бр. 58 от 2010 г.), се правят следните
изменения:
1. В глава първа раздел ІІ „Митнически
агенти“ с чл. 6 – 22 се отменя.
2. В чл. 607 ал. 2 се отменя.
§ 9. В чл. 1, ал. 1 от Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция „Митници“ по
чл. 12 от Закона за митниците, приета с Пос
тановление № 85 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 100
от 2009 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 1 след думата „удостоверение“ се
поставя запетая и се добавя „с изключение
на удостоверение за наличие или липса на
задължения за публични държавни вземания,
събирани от митническите органи“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 10. Параграф 2 влиза в сила от 1 септември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6465
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителната агенция по трансплантация,
приет с Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 11 от 2007 г., бр. 11 от 2010 г.,
бр. 5 и 59 от 2011 г., бр. 20, 22 и 68 от 2012 г.
и бр. 7 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията и
изпълнява функциите по чл. 8, ал. 2 от Закона
за администрацията.
(2) Главният секретар изпълнява и други
задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.“
§ 2. Член 10 се отменя.
§ 3. В глава трета раздел III се отменя.
§ 4. В приложението към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Думите „Служител по сигурността на
информацията 1“ се заличават.
2. На ред „Обща администрация“ цифрата
„6“ се заменя със „7“.
3. На ред „дирекция „Финансово-стопанска
и административна дейност“ числото „6“ се
заменя със „7“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6466

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за отмяна на Постановление № 27 на Министерския съвет от 2008 г. в изпълнение на
Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета
на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за
подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, на Обща позиция
2007/248/ОВППС на Съвета на Европейския
съюз от 23 април 2007 г. за подновяване на
ограничителните мерки по отношение на Бирма/
Мианмар и на Обща позиция 2007/750/ОВППС
на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември
2007 г. за изменение на Обща позиция 2006/318/
ОВППС за подновяване на ограничителните
мерки по отношение на Бирма/Мианмар (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Отменя Постановление № 27 на Министерския съвет от 2008 г. в изпълнение на Обща
позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

на ограничителните мерки по отношение на
Бирма/Мианмар, на Обща позиция 2007/248/
ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 23
април 2007 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и
на Обща позиция 2007/750/ОВППС на Съвета
на Европейския съюз от 19 ноември 2007 г. за
изменение на Обща позиция 2006/318/ОВППС
за подновяване на ограничителните мерки по
отношение на Бирма/Мианмар.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавна агенция „Технически операции“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически
операции“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 14 август 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавна агенция „Технически операции“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността,
структурата и организацията на работа на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).
Чл. 2. (1) Държавна агенция „Технически
операции“ е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на
специалните разузнавателни средства (СРС).
(2) Държавна агенция „Технически операции“
е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в гр. София.
(3) Председателят на ДАТО е първостепенен разпоредител с бюджетни средства към
Министерския съвет.
(4) Държавна агенция „Технически операции“ изпълнява дейността си самостоятелно и
във взаимодействие с други държавни органи.
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(5) Върху дейността на ДАТО се упражнява
контрол от предвидените в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) органи.
(6) Общата численост на служителите в
ДАТО се определя съгласно приложението
(поверително).
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Чл. 3. За осъществяване на функциите си
ДАТО извършва дейности по:
1. осигуряване, разработване и прилагане
на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране,
видеозаписване, звукозаписване, филмиране,
белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането
на данни за защита на правата и свободите
на гражданите, националната сигурност и
обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и
получаването на информация чрез кабелни
средства за комуникация;
5. извършване на оперативно-техническа
проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на
гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица,
които извършват такава проверка;
6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен
със закон, и предоставянето им на органа,
направил искането;
7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на
живота, здравето и имуществото на граждани;
8. осигуряване на достъп до технически
средства и съоръжения на държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
9. издаване на задължителни разпореждания
за оказване на съдействие от държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
10. получаване на информация от другите
държавни органи, организации, юридически
лица и граждани;
11. изграждане и използване на информационен фонд;
12. привличане на граждани за доброволно
сътрудничество;
13. у частие в съвмест ни мероп ри я т и я
с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления;
14. участие в обучението на служители
на разузнавателни и контраразузнавателни
служби.
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Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Раздел I
Управление
Чл. 4. (1) Държавната агенция „Технически
операции“ се ръководи и представлява от
председател, който се назначава от Министерския съвет по предложение на министърпредседателя за срок 4 години.
(2) При изпълнение на своите функции
председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават
от министър-председателя.
(3) Правоотношенията на председателя се
прекратяват предсрочно от органа, който го
назначава, в случаите по чл. 19в, ал. 4 ЗСРС.
Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на ДАТО имат всички права по
трудово правоотношение освен тези, които
противоречат или са несъвместими с тяхното
правно положение.
(2) Основното месечно възнаграждение на
председателя и на заместник-председателите
на ДАТО се определя съгласно Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите в бюджетните организации и
дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от
2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 83, 88, 102, 104
и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 79 и 92 от
2012 г. и бр. 6 от 2013 г.).
(3) Допълнителните възнаграждения, материалното, здравното и социалното осигуряване
на председателя и заместник-председателите
се определят при условията и по реда, предвидени за държавните служители в ДАТО.
Ч л. 6. Рабо т но т о време, поч и вк и т е и
отпуските на председателя и на заместникпредседателите се определят при условията, по
реда и в размерите, предвидени за държавните
служители в ДАТО. Министър-председателят
разрешава ползването на отпуск на председателя, а председателят разрешава ползването
на отпуск на заместник-председателите.
Чл. 7. (1) Председателят утвърждава класификатор на длъжностите в ДАТО.
(2) Председателят осъществява правомощията на орган по назначаването съгласно
Закона за Министерството на вътрешните
работи на държавните служители в ДАТО.
(3) Председателят осъществява правомощията на работодател съгласно Кодекса на
труда на лицата, работещи по трудово правоотношение в ДАТО.
Раздел II
Структура
Чл. 8. Дейността на ДАТО се организира
в отдели и самостоятелни звена.
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Чл. 9. Структурата на ДАТО включва:
1. отдели 01 – 07, които осъществяват дейностите по чл. 3;
2. отдел 08;
3. отдел 09;
4. отдел 10;
5. звено „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
6. звено „Оперативно-статистически отчет“.
Чл. 10. Структурата и дейностите на отделите по чл. 9, т. 1 и на звеното по чл. 9,
т. 6 се определят съгласно приложението към
чл. 2, ал. 6 (поверително).
Чл. 11. Отдел 08:
1. регистрира, обработва, съхранява и изпраща документи;
2. осъществява куриерска дейност на документи и материали на ДАТО;
3. осъществява контрол по изготвянето
и движението на оперативните и отчетните
документи;
4. осъществява контрол при прилагане на
специални разузнавателни средства;
5. осъществява функции на административно звено по сигурността на информацията
в ДАТО;
6. подпомага служителя по сигурността на
информацията.
Чл. 12. Отдел 09:
1. организира и осъществява оперативното
дежурство в ДАТО;
2. планира, организира и осъществява материално-техническото и социално-битовото
осигуряване;
3. организира строителството, експлоатацията и ремонта на сгради и съоръжения,
ползвани от ДАТО;
4. организира социалните дейности в ДАТО;
5. организира и осигурява транспортното
обслужване, ремонта и поддръжката на автомобилите, ползвани от ДАТО;
6. организира и осъществява отчетната
дейност по техническата експлоатация на
моторните превозни средства и разхода на
гориво-смазочни материали.
Чл. 13. Отдел 10:
1. подпомага председателя при управлението на човешките ресурси;
2. съхранява и води на отчет личните
кадрови дела на служителите;
3. организира издаването на служебните
карти на служителите;
4. организира първоначалната професионална подготовка, повишаването на квалификацията и преквалификацията на служителите;
5. събира, обработва, анализира и съхранява
информация за състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика;
6. разработва и предлага мерки за предот
вратяване и недопускане на извънредни произшествия и дисциплинарни нарушения;
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7. провежда първоначално психологично
изследване на кандидати за работа в ДАТО;
8. осъществява правното обслужване на
дейността на председателя и на заместникпредседателите;
9. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността на ДАТО;
10. осъществява процесуалното представителство на ДАТО пред съдебните и другите
държавни органи и процесуалното представителство на председателя и заместник-председателите в качеството им на административни
органи пред съдебните и другите държавни
органи;
11. изготвя становища за законосъобразност
и участва в изработването на проекти на актове
на председателя и заместник-председателите;
12. участва в преговори за сключване на
договори, по които страна е ДАТО, и изготвя
становища за законосъобразността на проектите на договори;
13. осъществява правното обсл у ж ване
на дейността по възлагане на обществените
поръчки;
14. организира съставянето, обосноваването
и предлагането на проект на годишния програмен бюджет и на 3-годишната бюджетна
прогноза на ДАТО;
15. изгражда система за финансов мениджмънт в ДАТО;
16. организира и контролира изпълнението
на годишния бюджет;
17. осъществява всички банкови разплащания и организира всички касови разплащания;
18. организира и създава система за финансово управление и контрол;
19. организира и управлява вътрешните
финансови дейности и единната счетоводна
отчетност в ДАТО;
20. предлага на председателя реда, по който
се планират, определят, разходват и отчитат
финансовите средства за оперативно-специални нужди, предназначени за осъществяване
функциите на ДАТО.
Чл. 14. Звено „Отбранително-мобилизационна подготовка“:
1. подпомага ръководството на ДАТО при
планирането и организирането на мобилизационната подготовка и провеждането на
мобилизацията;
2. организира и провежда подготовката на
служителите за действие при привеждане в
готовност за работа при кризи и при положение
на война, военно или извънредно положение;
3. организира и контролира работата по
съхраняване, използване и отчет на въоръжението и мобилизационното имущество.
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Чл. 15. (1) Ръководителите на отделите и
самостоятелните звена по чл. 9 се назначават
от председателя и са му непосредствено подчинени, като се отчитат пред него или пред
оправомощен от него заместник-председател.
(2) Ръководителите по ал. 1:
1. планират, организират, контролират и
отговарят за дейността на ръководените от
тях структури;
2. изпълняват разпорежданията на председателя и на заместник-председателите;
3. изпълняват и други задачи в рамките на
законовата компетентност на ДАТО;
4. осигуряват взаимодействието с другите
отдели и самостоятелни звена в съответствие
с установените организационни връзки и
разпределението на дейностите между тях;
5. предлагат назначаване, преместване,
преназначаване, израстване, награждаване,
налагане на дисциплинарни наказани я и
прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ръководените
от тях структури.
Чл. 16. (1) В отделите по чл. 9 със заповед
на председателя могат да се създават сектори.
(2) Ръководителите на секторите по ал. 1 се
назначават от председателя и са непосредствено подчинени на ръководителите на отдели.
(3) Ръководителите на секторите по ал. 1:
1. планират, организират, контролират и
отговарят за дейността на сектора;
2. изпълняват разпорежданията на председателя, на заместник-председателите и на
съответния ръководител на отдел и се отчитат
пред тях.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 17. (1) Документите, свързани с осигуряване, разработване и прилагане на СРС, се
регистрират в регистратура за класифицирана
информация.
(2) Организацията и редът за движение на
документите по ал. 1 се определят с правила,
утвърдени от председателя.
Чл. 18. (1) Искането за използване на СРС,
разрешението на съда, справката и декларацията, ако има такава, се проверяват за
наличието на необходимите реквизити.
(2) Документите по ал. 1 се предоставят
на председателя или на оправомощения от
него заместник-председател за даване на
разпореждане за прилагане на СРС.
(3) Председателят съвместно със заместник-председателите и ръководителите на
отдели разпределя задачите за изпълнение
съобразно оперативните способи, спецификата
им, натовареността на отделните структури и
конкретната оперативна обстановка.
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(4) Ръководителите на отдели възлагат с
резолюция изпълнението на задачата на съответния ръководител на сектор.
Чл. 19. (1) Ръководителят на сектора определя служителите, които ще изпълняват
задачата, провежда им инструктаж, запознава
ги с нейния срок, цел и обхват и им предоставя всички необходими първоначални данни.
(2) Ръководителят на сектора контролира
използването и техническото състояние на комуникационна, автомобилна и друга техника,
използвана при прилагане на СРС.
Чл. 20. (1) Резултатите от прилагането на
специални разузнавателни средства се отразяват на хартиен или друг носител непосредствено след получаването им.
(2) Незабавно след изготвянето носителят
по ал. 1 се изпраща на органа, направил искането за използване на СРС.
Чл. 21. Искането за използване на СРС,
разрешението на съда, справката и декларацията, ако има такава, се съхраняват в ДАТО
в срока на прилагане на СРС.
Чл. 22. (1) Документите, извън посочените
в чл. 17, се завеждат в отделни регистри.
(2) Организацията и редът за движение на
служебните документи по ал. 1 се определят
с Правила за документооборота, утвърдени
от председателя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 19з от Закона за
специалните разузнавателни средства.
6469

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
играчките, приета с Постановление № 300
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 99 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
и чл. 73, в т. 2 „Техническа документация“,
буква „г“ думите „чл. 76“ се заменят с „чл. 71“.
§ 2. В приложение № 8 към чл. 59, ал. 1,
на ред „Барий“ числото „4500“ се заменя с
„1500“, числото „1125“ се заменя с „375“, а
числото „56 000“ се заменя с „18 750“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20
юли 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6487
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение на Правилника за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2005 г.; изм., бр. 17 от 2011 г. и
бр. 49 от 2013 г.)
§ 1. В ал. 2 на чл. 23 думите „по чл. 1“ се
заменят с „по ал. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката
и енергетиката:
Драгомир Стойнев
Министър на труда
и социалната политика:
Хасан Адемов
6404

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 34 от
2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55
от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60
от 2011 г., бр. 50 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 думите „които работят
по трудов договор в лечебно или здравно
заведение или висше училище“ се заменят
с „и на лекарите по дентална медицина специализанти“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Специализантите, които са приети на
места срещу заплащане, определени за 2013 г.
по реда на чл. 18г, ал. 4, могат да продължат
обучението си на места, финансирани от друг
източник.
§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието и науката и с министъра
на финансите.
За министър:
Чавдар Славов
6373
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността
и условията и реда за финансиране на националните и pепубликанските консултанти
(обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3
и 44 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава изречение
второ:
„По преценка на министъра на здравеопазването по някои медицински специалности
могат да бъдат определяни по двама или повече национални консултанти, като за някои
от тях може да се посочи една или няколко
специфични дейности в рамките на специалността, по които консултативната дейност ще
се извършва приоритетно.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „от специалностите, посочени в
приложение № 1“ се заменят с „медицинска
специалност“;
б) създава се изречение второ:
„По преценка на министъра на здравеопазването по някои медицински специалности могат да бъдат определяни по повече от
двама републикански консултанти на район,
като за някои от тях може да се посочи една
или няколко специфични дейности в рамките
на специалността, по които консултативната
дейност ще се извършва приоритетно.“
2. В ал. 3:
а) думите „приложение № 2“ се заменят с
„приложение № 1“;
б) създава се изречение второ:
„По изключение със заповедта по чл. 18,
ал. 1 на центровете за спешна медицинска
помощ могат да бъдат възлагани дейности
по организация и координация на консултативната медицинска помощ при спешни
състояни я и в райони извън съответни я
район на обслужване на центъра, посочен в
приложението.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „със заповед на“ се заменят с „от“.
2. В ал. 2 думите „в административните
области на страната, като в заповедта по ал. 1
се посочват“ се заменят с „като министърът
определя“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ноември“ се заменя с
„октомври“.
2. В ал. 2 думата „октомври“ се заменя
със „септември“.
§ 5. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

„(1) Списъкът на националните консултанти
задължително съдържа:
1. трите имена на консултанта;
2. притежаваната научна степен и/или
заеманата академична длъжност от лицето,
ако има такива;
3. медицинската специалност, която лицето
упражнява, и дейността/дейностите по чл. 2,
ал. 2, изречение второ;
4. адрес/адреси за връзка и кореспонденция
с консултанта.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „не по-късно от декември
на текущата година“ се заменят с „незабавно
след неговото утвърждаване“.
2. В ал. 2 думите „новия списък за следващата календарна година“ се заменят с „нов
списък“.
3. В ал. 3 след думата „допълва“ се добавя
„и изменя“.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 8:
„8. по решение на министъра на здравеопазването, извън случаите по т. 1 – 7.“
§ 8. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 6:
„6. предлагат на министъра на здравеопазването създаването на експертни съвети по
конкретни проблеми или отделни дейности
от съответната медицинска специалност.“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думата „октомври“ се
заменя с „ноември“.
§ 10. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списъка на
републиканските консултанти за съответната
календарна година.
(2) Със списъка задължително се определят
поне по двама републикански консултанти от
една медицинска специалност за всеки район
на обслужване.
(3) Списъкът задължително съдържа:
1. трите имена на консултанта;
2. притежаваната научна степен и/или
заеманата академична длъжност от лицето,
ако има такива;
3. медицинската специалност, която лицето
упражнява, и дейността/дейностите по чл. 3,
ал. 1, изречение второ;
4. лечебното заведение, в което работи
лицето;
5. района на обслужване на консултанта;
6. центъра/центровете за спешна медицинска помощ, с помощта на който/които
се организира и координира дейността на
съответния консултант в случаите на чл. 3,
ал. 3, изречение второ;
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7. адрес/адреси за връзка и кореспонденция
с консултанта.
(4) При необходимост на републиканския
консултант може да бъде определен повече
от един район на обслужване.
(5) Републиканският консултант предоставя
и телефон за спешна връзка за нуждите на
центровете за спешна медицинска помощ,
който не се оповестява.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „не по-късно от 30 ноември
на текущата година“ се заменят с „незабавно
след утвърждаването му“.
2. В ал. 2 думите „новия списък за следващата календарна година“ се заменят с „нов
списък“.
3. В ал. 3 след думата „допълва“ се добавя
„и изменя“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът задължително изменя
списъка при промяна на данните по чл. 18,
ал. 3, т. 4, 5 и 6.“
§ 12. В чл. 23, ал. 3 думите „приложение
№ 3“ се заменят с „приложение № 2“.
§ 13. В чл. 25, ал. 2, т. 4 думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 14. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
отменя.
§ 15. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3
става приложение № 1.
§ 16. Приложение № 3 към чл. 23, ал. 3
става приложение № 2.
§ 17. Приложение № 4 към чл. 25, ал. 2,
т. 4 става приложение № 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Министърът на здравеопазването изменя и/или допълва списъка на националните
консултанти и го съобразява с изискванията
на тази наредба в срок един месец от влизането є в сила.
§ 19. В срок два месеца от влизането в сила
на наредбата министърът на здравеопазването
по предложение на националните консултанти от списъка по § 18 изменя и/или допълва
списъка на републиканските консултанти и
го съобразява с изискванията на наредбата.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Чавдар Славов
6374

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2006 г. за мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта шап
по двукопитните животни и за условията и
реда за прилагането им (обн., ДВ, бр. 29 от
2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г.)
§ 1. В раздел „Допълнителни разпоредби“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 17:
а) ред „Гърция – (неясно);“ се заменя с ред:
„• Гърция – номос;“
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б) след ред „• България – област;“ се създава ред: „• Хърватия – жупания;“.
2. В § 1а след думите „Директива 92/46/
ЕЕС“ се добавя: „(OB L 306, 22.11.2003 г.) и
Директива 2013/20/ЕС на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика
поради присъединяването на Хърватия (OB
L 158, 10.6.2013 г.)“.
§ 2. Приложение № 3 към чл. 64, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 64, ал. 1, т. 3

ЧАСТ А
Национални лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап
Държава членка, в която е
Лаборатория
разположена лабораторията
Код по IЅО
Име
Ö s t e r r e ic h i s c h e A g e nt u r f ü r G e s u n d h e it u n d
AT
Австрия
Ernährungssicherheit
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
BE
Белгия
Veterinary and Agrochemical Research Centre
CODA-CERVA-VAR Uccle
Statní veterinární ústav Praha, Praha
CZ
Чешка република
Friedrich-Loeffler-Institut
DE
Германия
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,
Greifswald - Insel Riems
Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet
DK
Дания
Afdeling for Virologi, Lindholm
Danish Technical University, Veterinary Institute,
Department of Virology, Lindholm
Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,
EL
Гърция
Αγία Παρασκευή Αττικής
– Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid
ES
Испания
– Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA),
Valdeolmos, Madrid
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
FR
Франция
l’environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé
animale de Maisons-Alfort
HR
Хърватия
Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest
HU
Унгария
IT

Италия

LT
NL
PL

Литва
Нидерландия
Полша

RO
UK

Румъния
Обединено
кралство

Държави членки, които
ползват услугите на лабораторията
Австрия
Белгия
Люксембург
Чешка република
Германия
Словакия
Дания
Финландия
Швеция
Гърция
Испания
Франция

Хърватия
Унгария
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia Италия
e dell’Emilia-Romagna, Brescia
Кипър
Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius
Литва
Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad) Нидерландия
Zakład Pryszczycy Państwowego
Полша
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego, Zduńska Wola
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București Румъния
The Pirbright Institute
Обединено кралство
Естония
Финландия
Ирландия
Латвия
Малта
Словения
Швеция
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ЧАСТ Б
Лаборатории, получили разрешение да работят с жив вирус на болестта шап за производство на
ваксини
Държава членка, в която е разположена
лабораторията

Лаборатория

Код по ISO на Наименование
страната
DЕ

Германия

Intervet International GmbH, Köln

GB

Обединеното кралство

Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

NL

Нидерландия

Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad

§ 3. Навсякъде в наредбата думите:
1. „Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „Българската агенция по
безопасност на храните“, съответно „НВМС“
с „БАБХ“.
2. „Генералния/т“ се заменя с „изпълнителния/т“.
3. „Европейската общност“ се заменят с
„Европейския/т съюз“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6443

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от
2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и
55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 3 думата „шест“ се заменя
с „четири“.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248
от 16 септември 2002 г.)“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения:

“
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областните дирекции на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 5. В чл. 26а, ал. 1, т. 1 думите „по-рано от
1 месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА на Разплащателната агенция“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
4. В ал. 8 числото „25“ се заменя със „70“.
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта,
заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния
бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
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за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2,
ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след проверка на
цялостното изпълнение на проект и одобряване
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ от РА.
(4) В случаите по ал. 3 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура, удостоверения за открити сметки
по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и
инициирано бюджетно платежно нареждане
чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания и не се
представят документите по т. 17, 18 и 19 от
раздел „Общи документи“ от приложение № 7
за разходите, които не са реално извършени.
(5) В срок десет дни от получаване на
уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова
помощ по проекта общините, подали заявка
по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА документите по т. 17, 18 и 19 от
раздел „Общи документи“ от приложение № 7.“
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 9. В приложение № 2а към чл. 13, ал. 5,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета“.
§ 10. В приложение № 4 към чл. 23, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
3. В таблица „Придружаващи документи“
се правят следните изменения:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 11 се отменя.
4. Преди таблица „Декларации“ се добавя
следният текст:
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„Държавен фон д „Земеделие“ е а дминистратор на лични данни съгласно чл. 3
от Закона за защита на личните данни и е
вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер
197214. Държавен фонд „Земеделие“ събира
и обработва лични данни за нуж дите на
прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР.
Предоставените лични данни на Държавен
фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане,
контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие
на изрично съгласие или в случаите, когато
е предвидено в нормативен акт. Кандидатите
или ползвателите на помощта по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности“
от ПРСР представят доброволно на Държавен
фонд „Земеделие“ следните категории лични
данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от
лична карта (паспортни данни), телефон,
електронна поща, пол, както и допълнителни
данни, необходими във връзка с прилагането,
контрола и мониторинга по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР.
В случай на упълномощаване Държавен фонд
„Земеделие“ обработва следните категории
лични данни на упълномощеното лице: трите
имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни
данни). Всяко физическо лице има право на
достъп до отнасящите се за него лични данни,
които се обработват от Държавен фонд „Земеделие“, и право на коригиране на същите
по реда и условията на Закона за защита на
личните данни. Непредоставянето на лични
данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 24, ал. 6.“
§ 11. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 7 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменя с „по-късно от 4 месеца“.
3. Създават се т. 12 и 13:
„12. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово
плащане да бъде поръчителство).
13. Решение на съвета на директорите (при
едностепенна система) или на управителния
съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на
договора за поръчителство (представя се, в
случай че предложените за поръчители ЮЛ
са акционерни дружества) (представя се само
в случаите, когато е избрано обезпечението
при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).“
§ 12. В приложение № 7 към чл. 32, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
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а) точка 4 се отменя;
б) точка 5 се отменя;
в) в т. 16 думите „Копие от удостоверение
за регистрация по ЗДДС или декларация по
образец (в случай че ползвателят няма регистрация)“ се заменят с „Декларация по образец
(в случай че ползвателят няма регистрация
по ЗДДС)“;
г) точки 17, 18 и 19 се изменят така:
„17. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи (не се
представят в случаите по чл. 32, ал. 4).
18. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя,
прикрепен към всяка фактура (не се представят в случаите по чл. 32, ал. 4).
19. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта (не
се представят в случаите по чл. 32, ал. 4).“;
д) в т. 20 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“;
е) в т. 22 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;
ж) в т. 23 след думата „протокол“ се поставя
запетая и се добавя „който да е на хартиен и
електронен носител“;
з) в т. 24 след думата употреба се добавя
„(при кандидатстване за закупуване на нови
машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника)“;
и) в т. 29 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
й) създава се т. 32:
„32. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).“
2. В раздел „Специфични документи по
видове дейности“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в подраздел „I. Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради, по-
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мещения, съоръжения“ се правят следните
изменения и допълнения:
aa) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. Протокол за установяване годността
за ползване на строежа, приложение № 16
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в
зависимост от характера на инвестицията).
3. Kонстативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап
от него), приложение № 15 съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г. – при кандидатстване за окончателно плащане.“;
бб) в т. 5 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
вв) в т. 7 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
гг) създават се т. 8 и 9:
„8. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно
изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строителномонтажни дейности (когато е приложимо).
9. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед,
книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя
(когато е приложимо).“;
б) в т. 4 от подраздел „II. Закупуване на
нови машини, съоръжения и оборудване,
включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на
активите“ след думата „протокол“ се поставя
запетая и се добавя „който да е на хартиен и
електронен носител“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6428

Поправка. Поради допуснати правописни грешки в Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г.
към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (ДВ,
бр. 27 от 2013 г.) редакцията на „Държавен вестник“ прави следните поправки в резервата към член
единствен:
В т. 5 думите „Насоките па ИМО“ да се четат „Насоките на ИМО“.
В т. 6 думите „параграф 1 – 6“ да се четат „параграф 1.6“.
6470
Поправка. В ПМС № 113 от 10 май 2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за
обучение в държавните висши училища за учебната 2013 – 2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2013 г.) се прави поправка на техническа грешка в приложение № 20 към чл. 1: В таблицата за таксите за обучение на
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, в таксите за чуждестранни граждани в ред 6. Обществено
здраве числото „3350“ вместо в колона 8 да се чете в колона 9.
6477
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1359
от 8 август 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2
от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците и
постъпила молба вх. № 94-С-167 от 24.06.2013 г.
от г-жа Снежина Минчева Маджарова да бъде извършена промяна на служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно служебния
адрес на синдика Снежина Минчева Маджарова,
като вместо „Бургас 8000, ул. Трайко Китанчев
53, ет. 1,“ да се чете „Бургас, ул. Трайко Китанчев 26, ет. 1“.
Министър:
З. Златанова
6354

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 608-ОЗ
от 2 август 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 5 във връзка
с чл. 33, ал. 1 от Кодекса за застраховането и
предвид представените към заявлението документи по чл. 30, ал. 1 КЗ Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на „Застрахователно дружество Съгласие“ – АД, ЕИК 200339643, със седалище и адрес
на управление – София 1309, район „Възраждане“,
бул. Тодор Александров 141, лиценз за извършване
на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
6375
РЕШЕНИЕ № 609-ОЗ
от 2 август 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с
чл. 29, ал. 5 КЗ и предвид, че представените в
производството документи отговарят на изискванията на Кодекса за застраховането и не са
налице основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ
Комисията за финансов надзор реши:
Из да ва н а „Ток у да з д ра вно з ас т ра ховане“ – ЕАД, ЕИК 175346152, със седалище и адрес
на управление – София, бул. Никола Вапцаров
51Б, лиценз за извършване на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
6376

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 326
от 27 юни 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ТП-70-00-22/2013 от 19.04.2013 г. от изпълнителния директор на „Метрополитен“ – ЕАД, с
искане за разрешаване на изработване на проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план на бул. Черни връх от метростанция на Втори
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метродиаметър II-11 до бул. Тодор Каблешков в
м. Лозенец – 1 част, м. Лозенец – 2 част, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, м. Драгалевска спирка,
м. Кръстова вада във връзка с регулационно
обезпечаване на трасето за продължението на
Втора метролиния.
Представеното мотивирано предложение е
разгледано и прието на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-34 от 30.04.2013 г., т. 3.
Със Заповед № РД-09-50-339 от 23.05.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено да се изработи проект за изменение
на плана за регулация в искания териториален
обхват с мотивирани предписания на отделите в
Направление „Архитектура и градоустройство“.
С писмо изх. № ТП-70-00-22/2013 от 27.05.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ издадената заповед е изпратена за сведение
и изпълнение до кметовете на район „Лозенец“
и на район „Триадица“.
Със заявление вх. № ТП-70-00-22/2013 от
4.06.2013 г. на изпълнителния директор на „Мет
рополитен“ – ЕАД, е внесен проект за изменение на план за регулация на бул. Черни връх от
метростанция II-11 до бул. Тодор Каблешков в
м. Лозенец – 1 част, м. Лозенец – 2 част, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, кв. 23, изменение на
границите на УПИ XIV – „3a озеленяване и трамвайно ухо“, м. Драгалевска спирка и м. Кръстова
вада, промяна профила на улица по о.т. 243-о.т.
235-о.т. 236-о.т. 238а-о.т. 237-о.т. 238-о.т. 3а-о.т.
239- о.т.3-о.т. 240-о.т. 8-о.т. 166а-о.т. 8а-о.т. 8б-о.т.
14-о.т. 56а-о.т. 13-о.т. 160-о.т. 41-о.т. 100-о.т. 15-о.т.
521 и отреждане за „Трасе на метрополитен“ и
„За метростанция II-12“.
С писмо изх. № ТУ-1671/2013 от 29.05.2013 г. директорът на „Инженерни и строителни дейности“
на „Софийска вода“ – АД, е изразил становище
и препоръки към изработения ИПР.
Проектът за ИПР е разгледан и приет на
заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-43 от
11.06.2013 г., т. 15.
С ИПР не се засягат имоти – частна собственост, и предвид това е приложима нормата на
чл. 128, ал. 13 ЗУТ, като проектът не следва да
се съобщава на заинтересованите лица по реда
на чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от главния архитект на СО, който
съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на
кмета на Столична община е действал в рамките
на делегираната му компетентност, произтичаща
от чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Изграждането и разширението на Столичното
метро е мероприятие, което е от първостепенна
важност за развитието и благоустрояването на
Столична община. Като обект на транспортната
система на София удобствата и бързината, която
осигурява на гражданите при използването му,
го превръща в общински обект за трайно задоволяване на обществени потребности от местно
значение.
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С оглед на изложеното са налице основанията
по чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ за
изменение на действащите подробни устройствени планове в обхвата на бул. Черни връх
от метростанция на Втори метродиаметър II-11
до бул. Тодор Каблешков в м. Лозенец – 1 ч., м.
Лозенец – 2 ч., м. НПЗ „Хладилника – Витоша“,
м. Драгалевска спирка, м. Кръстова вада.
Предвид на нормата на чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА компетентен да одобри изменение на
плана за регулация на бул. Черни връх от мет
ростанция II-11 до бул. Тодор Каблешков в м.
Лозенец – 1 част, м. Лозенец – 2 част, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, м. Драгалевска спирка
и м. Кръстова вада, промяна профила на улица
по о.т. 243-о.т. 235-о.т. 236-о.т. 238а-о.т. 237-о.т.
238-о.т. 3а-о.т. 239-о.т. 3-о.т. 240-о.т. 8-о.т. 166ао.т. 8а-о.т. 8б-о.т. 14-о.т. 56а-о.т. 13-о.т. 160-о.т.
41-о.т. 100-о.т. 15-о.т. 521 и отреждане „За трасе
на Метрополитен“ и „За метростанция II-12“ е
Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – производството
е започнало служебно, разрешено е изработването на проект за ПРЗ от компетентния за това
орган, внесен е проект, с който не се засягат
имоти – частна собственост, и предвид това е
спазен чл. 128, ал. 13 ЗУТ, разгледан е и е приет
от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът за ИПР съответства на общия устройствен план, което е удостоверено от отдел
„Общ устройствен план“ на НАГ.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2,
чл. 136, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 ЗУТ, т. 33 от приложението към чл. 3, ал. 2,
т. 4 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от
30.04.2013 г., т. 3, № ЕС-Г-43 от 11.06.2013 г., т. 15,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на бул. Черни връх от метростанция
II-11 до бул. Тодор Каблешков в м. Лозенец – 1
част, м. Лозенец – 2 част, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, м. Драгалевска спирка и м. Кръстова вада, промяна профила на улица по о.т.
243-о.т. 235-о.т. 236-о.т. 238а-о.т. 237-о.т. 238-о.т.
3а-о.т. 239-о.т. 3-о.т. 240-о.т. 8-о.т. 166а-о.т. 8а-о.т.
8б-о.т. 14-о.т. 56а-о.т. 13-о.т. 160-о.т. 41-о.т. 100-о.т.
15-о.т. 521 и отреждане „За трасе на Метрополитен“ и „За метростанция II-12“ по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и в
район „Триадица“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

6429

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 404
от 18 юли 2013 г.
В изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на Столична община, програмата
за преструктуриране на жилищните комплекси
и на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ със Заповед
№ РД-09-50-1314 от 26.11.2009 г. на главния архитект на СО е допуснато изработването на план
за регулация и режими на застрояване на ж.к.
Борово в описаните граници.
Изработеният проект е разгледан и приет със
забележки от разширен състав на ОЕСУТ – протокол № ЕС-Г-39 от 23.04.2010 г., т. 3.
Представена е сборна схема на техническата
инфраст ру к т у ра. При ложени са становищата по нея на „БТК“ – ЕАД, с № 08-00-742 от
1.08.2011 г., на „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, „ППМ – Столично“ с № 1200397120 от
11.08.2011 г., на „Софийска вода“ – АД, с № ТУ2904 от 10.08.2011 г., на „Топлофикация – София“ – АД, с № СГ-810 от 28.07.2011 г., както и
на отдел „БДПР“ при дирекция „Териториално
планиране“ („ДТП“).
Постъпило е становище по проекта на Столично управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“, ГДПБЗН – 06 РСПБЗН с № 723
от 4.08.2011 г.
Представена е оценка на трайната дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО.
Проектът е изпратен в район „Красно село“
с писмо изх. № ТП-08-00-60/08 от 16.03.2011 г. за
провеждане на процедура по реда на чл. 128, ал. 2
и чл. 22, ал. 4 ЗУТ. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“ – бр. 26 от 2011 г. В изпълнение на Заповед № РД-2400-88 от 29.03.2011 г.
на кмета на район „Красно село“ е проведено
обществено обсъждане на проекта.
С писмо изх. № УТ-6602-343/93 от 20.05.2011 г.
район „Красно село“ изпраща в дирекция „Териториално планиране“ проекта заедно с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването. С писмо изх. № УТ-6602-343(94)
от 6.06.2011 г. от района в „ДТП“ е изпратено
и становището на кмета на района по проекта.
Проектът, постъпилите възражения и становища са разгледани от ОЕСУТ – протокол
№ ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 14, с решение след
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корекции по уважените възражения и служебните
предложения проектът да се обяви по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писма до „Държавен вестник“ и до района
от 23.06.2011 г. са изпратени обявлението и преработеният проект за изпълнение на процедурите
по съобщаването и общественото обсъждане.
Преработеният проект е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 51 от 2011 г. В изпълнение
на Заповед № РД-2400-236 от 4.07.2011 г. на кмета
на район „Красно село“ е проведено обществено
обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
С писмо изх. № УТ-6602-343(139) от 13.09.2011 г.
район „Красно село“ изпраща в „ДТП“ проекта
заедно с постъпилите възражения, становищата
от общественото обсъждане, становище на кмета
на района и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът и постъпилите възражения и становища са разгледани от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-29
от 17.04.2012 г., т. 3, с решение след корекции по
уважените възражения и служебните предложения проектът да се процедира по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ. С цитирания протокол са разгледани
становищата на експлоатиращите дружества по
сборната схема за инженерна инфраструктура и
е взето решение да се изпълни процедурата по
чл. 134, ал. 7 ЗУТ по отношение предложената
промяна на УПИ III – „За училище“, в кв. 288ж.
С писмо изх. № ТП-08-00-60/08 от 18.05.2012 г.
преработеният проект е изпратен в район „Красно село“ за провеждане на процедура по реда
на чл. 22, ал. 4 и съобщаване по чл. 128, ал. 10
ЗУТ. С писмо № ТП-08-00-60/08 от 13.06.2012 г. е
поискано становище от дирекция „Образование“
при СО по отношение предложената промяна на
УПИ III – „За училище“, в кв. 288ж. Към този
момент няма получен отговор.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 41 от 2012 г. В изпълнение на Заповед № 2400-177 от 29.05.2012 г. на кмета на
район „Красно село“ е проведено обществено
обсъждане на проекта.
С писмо на район „Красно село“ № УТ-6602343/197 от 15.08.2012 г. е изпратен проектът с
постъпилите възражения и становища по него.
ОЕСУТ разглежда проекта, възраженията и
становищата с протокол № ЕС-Г-60 от 4.09.2012 г.,
т. 1, с решение: Приема проекта и след отразяване на корекциите по уважените възражения и
служебни предложения изпраща в СОС. С протоколи № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 24, № ЕС-Г-80
от 18.11.2012 г., т. 33, ОЕСУТ разглежда допълнително постъпили възражения.
Получено е Решение № СО-17-ЕО от 2012 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г43 от 11.06.2013 г., т. 14, е коригирано решение
по протокол № ЕС-Г-16 от 6.03.2012 г., т. 11,
като отпада необходимостта от придружаване
на проекта с план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Дадено е служебно предложение за коригиране
застрояването в кв. 288в, югозападната част, в
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УПИ XIV от кв. 330г и отпадане на подземните
гаражи в кв. 288б между бл. 474 и 465 предвид
становището на „Софийска вода“ – АД.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ж.к. Борово е изработен като план
за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс
при спазване условията на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и сборна план-схема
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г.,
т. 14, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10
ЗУТ. С протокол № ЕС-Г-29 от 17.04.2012 г., т. 3,
ОЕСУТ разглежда проекта и възраженията по
него, като решението е отново да се проведе
процедура по чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С протокол
№ ЕС-Г-60 от 4.09.2012 г., т. 1, проектът е приет
с предложение за изпращане в СОС за одобряване. С протоколи № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 24,
№ ЕС-Г-80 от 18.11.2012 г., т. 33, са разгледани
допълнително постъпили възражения.
Проведено е обществено обсъждане при всяко
от обявяванията на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствена зона „Жг“, където
са налице влезли в сила ПУП, целта е максимално
запазване на начина и характера на застрояване,
като урегулирането е съобразено с имотните
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граници на имотите. В случаите на приложени
планове за застрояване планът за регулация е
отразен така, както е по действащия план.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът за
цялата територия, който е постигнат със същия,
балансът за територията, попадаща в устройствена зона „Жк“, съществуващо положение,
устройствените параметри и тези, постигнати с
изработения план за целия проект.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-60
от 4.09.2012 г., т. 1.
По протокол № ЕС-Г-43 от 11.06.2013 г., т. 14,
на ОЕСУТ е взето решение, че на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ за територията не е необходимо
одобряване на план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ („Жг“), „Терени за
локални градини и озеленяване“ („Тго“) и „Зона за
спорт и атракции в околоградския район“ („Са2“),
в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 1, 2, 15, 33 и 39, е допустимо УПИ в
обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терена за детско заведение – УПИ
I от кв. 290, се приемат изискуемите по чл. 6,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните
изисквания към детските градини, съответно:
плътност на застрояване – не повече от 30 %, и
не по-малко от 50 % озеленени площи. Същите
не противоречат на показателите за зона „Оо“
по ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност
на застрояване в терените за училища – УПИ
III, кв. 288, и УПИ I, кв. 289, са в съответствие
с тези, посочени в приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО: плътност на застрояване – не повече
до 40 %, коефициент на интензивност – до 1,2,
минимална озеленена площ – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който е построен жилищният комплекс, е одобрен
със Заповед № 236 от 9.06.1978 г. за м. Красно
село – Плавателен канал, със Заповед № РД50-09-141 от 20.05.1985 г. за м. Жилищна група
Мотописта и със Заповед № 153 от 26.03.1980 г.
за м. Бул. България, като устройствени зони по
тези планове не са предвидени. Впоследствие са
одобрени и други ПУП за територията. С приемане
на ОУП на СО и неговото изменение с Решение
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№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет са
създадени устройствени зони „Жг“, „Жк“, „Оо“,
„Тго“ и „Са2“, в които попадат имотите. Приемането на общ устройствен план е промяна в
устройствените условия, при които е бил съставен
действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО.
Трасетата на бул. България – улица II клас
(градска магистрала), бул. Тодор Каблешков – II
клас (градска магистрала), бул. Гоце Делчев – III
клас (районна артерия), бул. Ген. Стефан Тошев – III клас (районна артерия), ул. Дойран – III
клас (районна артерия), следват трасето, определено в ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 във връзка
с чл. 77, ал. 2 ЗУТ.
Трасето на бул. Гоце Делчев се различава от
одобреното със заповеди № 457 от 24.11.1981 г. и
№ РД-50-09-141 от 20.05.1985 г. на главния архитект
на София и съответства на приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-15 от 17.02.2011 г., т. 1 ПТКП.
Изменението в уличната регулация постига и
по-добро транспортно-комуникационно обслужване на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия
с комплексно застрояване по смисъла на § 5,
т. 23 ДРЗУТ.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е ж.к. Борово, следва
да се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площ за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 12,81 % за цялата територия,
а за територията, попадаща в устройствена зона
„Жк“ – 21,38 %. Законът не забранява на административния орган при одобряване на подробния устройствен план да предвиди и по-високи
показатели от минимално изискуемите, като в
това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по своя
характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
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елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „За озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на
комплексно застрояване. Прилежащите площи са
определени по правилата на приложение № 1 към
чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – „За улици, наземно паркиране“,
„За подземни гаражи“, „За детска площадка“, „За
озеленяване“, „За обществено обслужване“, „За
детски комбинат“, „За озеленяване и спорт“, „За
училище“, „За АТЦ и трафопост“, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот. В големия брой случаи се следва
одобреното с предходен план решение на плана
за регулация. Тъй като обаче ПР не е приложен
по смисъла на чл. 14, ал. 5 ЗУТ и регулационните
граници не са нанесени като имотни, одобряването
на ПР в тези случаи е недопустимо. Липсата на
доказателства за сключени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ
за горните имоти при неприложен предходен план
за застрояване препятства възможността поради
липса на правно основание за одобряване на тези
УПИ с този план.
Предвид горното план за регулация не се одобрява за: кв. 286а, УПИ IV-1705, общ. – „За офиси
и КОО“; кв. 288б, УПИ II – 470, общ. – „За етажен
и подземен гараж“; УПИ VI – 472б, общ. – „За
паркинг“; кв. 288е, УПИ VI-376, 488, общ. – „За
трафопост“; кв. 288л, УПИ XXXVI-388, 389, 390;
кв. 290б, УПИ II-647, 648; УПИ IХ-640, 641; кв.
320, УПИ I-1753, 1754, общ. – „За офиси и ОО“;
УПИ III-261, общ.; кв. 320б, УПИ III-250, общ.;
кв. 322, УПИ IX-240, общ.; кв. 322в, УПИ II-317,
общ. – „За ОО“; кв. 330б, УПИ III-422, 423; УПИ
ХII-416, общ. – „За АТЦ и трафопост“; УПИ XIII417, 418; кв. 330г, УПИ XII-427, 428 – „За ЖС и
ОО“; УПИ ХVI-1794, общ. – „За ЖС и спорт“.
УПИ са обозначени върху графичната част на
ПР със сив цвят.
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СОС приема решението на проектантския
колектив относно предвиденото застрояване в
посочените УПИ за целесъобразно и отговарящо
на законовите изисквания, поради което приема, че следва да се одобри проектът за план за
застрояване за тези УПИ, който ще се приложи
след провеждане на процедурите за одобряване
на план за регулация в условията на чл. 15 или
17 ЗУТ, съответно представяне на доказателства
за приложен предходен план за регулация.
От обхвата на одобряване на ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които
има съществуващо застрояване, реализирано по
разрешение за строеж и/или което е въведено в
експлоатация.
С проекта проектантският колектив предлага
в границите на стар УПИ III – „За училище“, от
кв. 288 (по проекта кв. 288ж) образуване на нови
УПИ III – „За училище“, с редуцирани граници,
УПИ II – „За озеленяване с режим на Тго“, УПИ
VI – „За озеленяване с режим на Тго“, и УПИ
VII-1762 и задънена улица от о.т. 350-о.т. 349о.т. 276. На основание чл. 134, ал. 7 ЗУТ такава
промяна в предназначението на УПИ, отреден за
обект на образованието, е допустима само след
писмено съгласие на министъра на образованието, младежта и науката, каквото не е дадено в
рамките на това производство.
С оглед на горното от обхвата на одобряване
на ПРЗ се изключват УПИ III – „За училище“,
УПИ II – „За озеленяване с режим на Тго“, УПИ
VI – „За озеленяване с режим на Тго“, УПИ VII1762 от кв. 288ж и улица от о.т. 350-о.т. 349-о.т. 276.
УПИ и горната задънена улица са обозначени
върху графичната част на ПР с цвят охра.
УПИ и задънена улица са обозначени върху
графичната част на ПЗ с виолетов щрих.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
В територията на ж.к. Борово в граници: бул.
България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген. Стефан Тошев, ул. Дойран и бул. Гоце Делчев, район
„Красно село“, предмет на плана, уличната мрежа
е изградена в по-голямата си част. С плана не се
предвиждат нови улици – основни пътни артерии. С оглед на горното и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа. Предвид горното не е изготвен
и проект за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
и подземни обществени паркинги, които решават
проблемите в комплекса с паркирането; създават се условия за провеждане на пешеходното
движение чрез изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане
на велосипедното движение чрез изграждане на
велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени с характер
на комплексно застрояване. Запазват се и законно
изградените общественообслужващи сгради.
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Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване с
общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в комплекса
и съобразно направения анализ на територията.
ПРЗ от 1978 г. за м. Красно село – Плавателен канал, от 1985 г. за м. Жилищна група
Мотописта и от 1980 г. за м. Бул. България, по
които е изграден жилищният комплекс, който по
този проект е с наименование м. Ж.к. Борово,
не предвиждат устройствени зони, съответно
показатели на застрояване. С проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води
до надвишаване на параметрите на застрояване
за устройствена зона „Жк“ при спазване и на
показателите за отделните квартали, с което е
спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, приложение № 2 към чл. 81, както и изискванията за
разстояния до границите на УПИ по чл. 31, ал. 1,
2 и 5 и чл. 35 ЗУТ по отношение застрояването
с нежилищно предназначение и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Жг“ същото се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработена е сборна план-схема на съществуващите инженерни мрежи за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 4 ЗУТ, § 6, ал. 7
ПРЗУТ, т. 1, 2, 15, 33 и 39 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО, чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2,
4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ), приложение
№ 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 14, № ЕСГ-29 от 17.04.2012 г., т. 3, № ЕС-Г-60 от 4.09.2012 г.,
т. 1, № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 24, № ЕС-Г-80
от 18.11.2012 г., т. 33, № ЕС-Г-43 от 11.06.2013 г.,
т. 14, Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Ж.к. Борово в граници: бул. Гоце Делчев, бул.
България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген. Стефан
Тошев и ул. Дойран, по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект без урегулираните
поземлени имоти, показани в проекта в сив цвят,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 286а
УПИ IV-1705, общ. – „За офиси и КОО“;
кв. 288б
УПИ II-470, общ. – „За етажен и подземен
гараж“; УПИ VI-472б, общ. – „За паркинг“;
кв. 288е
УПИ VI-376, 488, общ. – „За трафопост“;
кв. 288л
УПИ XXXVI-388, 389, 390;
кв. 290б
УПИ II-647, 648; УПИ IХ-640, 641;
кв. 320
УПИ I-1753, 1754, общ. – „За офиси и ОО“;
УПИ III-261, общ.;
кв. 320б
УПИ III-250, общ.;
кв. 322
УПИ IХ-240, общ.;
кв. 322в
УПИ II-317, общ. – „За ОО“;
кв. 330б
УПИ III-422, 423;
УПИ ХІІ-416, общ. – „За АТЦ и трафопост“;
УПИ XIII-417, 418;
кв. 330г
УПИ ХII-427, 428 – „За ЖС и ОО“; УПИ XVI1794, общ. – „За ЖС и спорт“.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Ж.к. Борово при граници: бул. Гоце Делчев,
бул. България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген.
Стефан Тошев и ул. Дойран, с корекциите в зелен
цвят съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
3. От обхвата на одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на м. Ж.к. Борово при граници: бул. Гоце Делчев, бул. България, бул. Тодор Каблешков и бул.
Ген. Стефан Тошев, се изключват УПИ III – „За
училище“, УПИ VI – „За озеленяване с режим на
Тго“, УПИ VII-1762 от кв. 288ж и задънена улица
от о.т. 350-о.т. 349-о.т. 276, показани в плана за
застрояване с виолетов щрих, а в плана за регулация с цвят охра, поради непроведена процедура
по чл. 134, ал. 7 ЗУТ.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите ee подават в район „Красно село“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков

6430

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 168
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ във връзка с Решение № 7 от протокол № 8
от 11.07.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – ПП и план-схема за „Външни връзки“ – довеждащ водопровод с дължина 843 м,
отвеждащ (захранващ) водопровод с дължина
74 м, канализационен клон с дължина 85 м и
външно ел. захранване с дължина 82 м за обект:
„Пречиствателна станция за питейни води – с. Боженица, в имот № 083116, м. Страната, землището
на с. Боженица“, представляващ съставна част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
по реда на чл. 150, ал. 1 ЗУТ.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева

6133

ОБЩИНА БЯЛА
ЗАПОВЕД № РД-11-282
от 6 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета и в изпълнение на
Решение № 86 по протокол № 6 от 28.06.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Бяла, нареждам:
I. Считано от началото на учебната 2013/2014 г.:
1. Преобразувам във филиали на ЦДГ „Пролет“,
гр. Бяла, с адрес: гр. Бяла, ул. Капитан Атанас
Бендерев 8, БУЛСТАТ 000530493, общинските
целодневни детски градини от населените места
в община Бяла, област Русе, както следва:
• ЦДГ „Люляк“ – с. Копривец, с адрес: с.
Копривец, ул. Оборище 1, БУЛСТАТ 000530493,
в ЦДГ „Пролет“, гр. Бяла – филиал ЦДГ „Люляк“ – с. Копривец;
• ЦДГ „Радост“ – с. Дряновец, с адрес: с. Дряновец, ул. Църковна независимост 14, БУЛСТАТ
000530493, в ЦДГ „Пролет“, гр. Бяла – филиал
ЦДГ „Радост“ – с. Дряновец;
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• ЦДГ „Пролет“ – с. Лом Черковна, с адрес:
с. Лом Черковна, ул. Трети март 1, БУЛСТАТ
000530493, в ЦДГ „Пролет“, гр. Бяла – филиал
ЦДГ „Пролет“ – с. Лом Черковна.
2. Преобразувам във филиали на ОДЗ „Стадиона“, гр. Бяла, с адрес: гр. Бяла, ул. Васил Левски
58, БУЛСТАТ 000530493, общинските целодневни
детски градини от населените места в община
Бяла, област Русе, както следва:
• ЦДГ „Радост“ – с. Полско Косово, с адрес:
с. Полско Косово, ул. Христо Ботев 1, БУЛСТАТ
000530493, в ОДЗ „Стадиона“, гр. Бяла – филиал
ЦДГ „Радост“ – с. Полско Косово;
• ЦДГ „Елица“ – с. Босилковци, с адрес: с.
Босилковци, ул. Цар Освободител 1, БУЛСТАТ
000530493, в ОДЗ „Стадиона“, гр. Бяла – филиал
ЦДГ „Елица“ – с. Босилковци.
II. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. I да се
осъществява в съответните населени места, като
групите функционират като филиали.
III. Задължителната документация на вливащите се детски градини, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлените имоти – публична
общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ЦДГ „Пролет“, гр. Бяла,
и ОДЗ „Стадиона“, гр. Бяла.
IV. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните чрез вливане детски
градини и приемащите детски градини.
V. Трудовите правоотношения с персонала
на преобразуваните детски градини да бъдат
уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда, като длъжностите „директор“
във вливащите се детски градини по т. I да се
трансформират в длъжност „учител“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК от заинтересованите лица пред областния
управител или пред Административния съд – Русе,
в 14-дневен срок от съобщаването є.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Милена Пачелиева – секретар на
Община Бяла.
Кмет:
К. Келерджиев
6377

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Е-504
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Златоград, реши:
Одобрява ПУП – план-схема за техническа
инфраструктура за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Аламовци,
община Златоград“, с обща дължина 1065,02 м
в обхват на:
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І. Извън строителни граници – обща дължина
на водопровода – 150,22 м, в т. ч.:
• поземлен имот № 000229 по КВС, землище
на с. Аламовци – общинска частна собственост
(земи по чл. 19 ЗСПЗЗ) – от напорен резервоар с
вместимост 100 м 3 до начало на регулация – ул.
Васил Левски – участък между о.т. 4 и о.т. 5 по
ПУП на с. Аламовци – клон 1 – ∅ 90 – ПЕВП,
L=150,22 м.
ІІ. В строителни граници – обща дължина на
водопровода – 914,80 м, в т. ч.:
• улица Васил Левски – участък между о.т. 4
и о.т. 5 до УПИ ІІ-10, кв. 16 по ПУП на с. Аламовци – клон 2 – ∅ 90 – ПЕВП, L=29,37 м;
• улица Васил Левски – участък между о.т. 4
и о.т. 5 до о.т. 6 по ПУП на с. Аламовци – клон
3 – Ф 90 – ПЕВП, L=48,36 м;
• улица Васил Левски – участък от о.т. 6 през
о.т. 7 към о.т. 8 по ПУП на с. Аламовци – клон
4 – ∅ 90 – ПЕВП, L=24,86 м;
• улична регулация в участък от о.т. 6 (улица
Васил Левски) през о.т. 9, 10, 12 към о.т. 54 през
УПИ VІ – За ресторант, кв. 15, улична регулация
(между о.т 54 и 55), през УПИ І-77, кв. 12, през
улица Христо Ботев – о.т. 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74 до о.т. 78 по ПУП на с. Аламовци – клон
5 – ∅ 90 – ПЕВП, L=296,38 м;
• улична регулация в участък от о.т. 78 (улица
Христо Ботев) през о.т. 79 (улица Георги Бенковски) към о.т. 101, 102, 103, 104, 106, 107, 123,
през УПИ І – Детска градина, кв. 26, улична
регулация – улица Георги Бенковски – о.т. 138,
139 към о.т. 142 по ПУП на с. Аламовци – клон
6 – ∅ 90 – ПЕВП, L=253,81 м;
• улична регулация в участък от о.т. 78 през о.т.
81, 83 до о.т. 84 (улица Георги Бенковски) – клон
7 – ∅ 90 – ПЕВП, L=22,80 м;
• улица Любен Каравелов – участък от о.т.
84 – о.т. 89, 94, 95, 96, 97, 98, 194, 193 по ПУП на
с. Аламовци – клон 8 – ∅ 90 – ПЕВП, L=80,58 м;
• улична регулация в участък от о.т. 84, пред
общински терен – съществуваща пътека, предаваема част към УПИ І-61, 62, 63; УПИ ІІ-64, УПИ
ІІІ-59, УПИ ІV-58, кв. 10 до улична регулация
в участък между о.т. 86 и о.т. 87 по ПУП на с.
Аламовци – клон 9 – ∅ 90 – ПЕВП, L=56,70 м;
• улична регулация в участък между о.т. 86 и
о.т. 87 към о.т. 45 по ПУП на с. Аламовци – клон
10 – ∅ 90; L=11,41 м;
• улична регулация в участък между о.т. 86
и о.т. 87, през о.т. 87, 88, 173, 177, 178, 179 до о.т.
180 по ПУП на с. Аламовци – клон 11 – ∅ 90;
L=90,52 м
и 48 сградни водопроводни отклонения.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Злат ог ра д, п ред А дм инис т рат ивни я
съд – Смолян.
Председател:
Г. Джангалов
6409
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 712
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларни планове на три разпределителни газопровода с работно налягане 0,5 МРа
от полиетиленови тръби ∅ 110 и ∅ 32 в землището
на Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, както следва:
1. За захранване на поземлен имот ПИ № 005007,
местност Кайнаклъка, собственост на „Хидроникс
сервиз 3“ – ООД – ТТР 8В 1.11.1 – ∅ 32, преминаващ през следните ПИ: № 000030 – напоителен
канал – частна държавна собственост (сервитут
0,33 кв. м), № 000032 – местен път – публична
общинска собственост (сервитут 0,112 кв. м);
№ 000033 – полски път – публична общинска
собственост (сервитут 0,179 кв. м), всички в землището на Казанлък с обща дължина на трасето
162 м и сервитут 0,324 кв. м.
2. За захранване на ПИ № 091023, местност
Големите ливади, собственост на ЕТ „Вертикал
Руси Маналов“ – № ТТР 8В 1.11.2 – ∅ 32, преминаващ през следните ПИ: № 000409 (сервитут
0,002 кв. м) и № 000417 (сервитут 0,021 кв. м) – пътища IV клас, публична общинска собственост,
№ 000419 (сервитут 0,012 кв. м ) – напоителен
канал, частна общинска собственост, и № 000420
(сервитут 0,12 кв. м) – полски път, публична
общинска собственост, всички в землището на
Казанлък с обща дължина на трасето 23 м и
сервитут 0,047 дка.
3. За захранване на ПИ № 056031, местност Лъджански път, собственост на фирма
„Теда“ – ООД – ТТР 8В 1.11.3 – ∅ 110, преминаващ през следните ПИ: № 000409 (сервитут
0,010 кв. м), № 000427 (сервитут 2,100 кв. м) и
№ 000422 (сервитут 0,003 кв. м), всички пътища IV клас – публична общинска собственост,
№ 000424 (сервитут 0,803 кв. м) – полски път,
публична общинска собственост, и № 000428
(сервитут 0,276 кв. м) – напоителен канал, частна
общинска собственост, № 000426 (сервитут 0,109
кв. м) – пасище, мера, публична общинска собственост, всички в землището на Казанлък с обща
дължина на трасето 1623 м и сервитут 3,301 дка.

6382

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 677
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализация на приватизационната
оценка на общински недвижим имот: застроен
урегулиран поземлен имот с площ 2390 кв. м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на с. Пелишат,
заедно с реална част от комбинирана едноетажна
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полумасивна сграда „Баня-фурна“, построена
през 1956 г., представляваща две помещения в
източната част на сградата, със застроена площ
100 кв. м и пристройка в югозападната част на
сградата с площ 9 кв. м.
Граници на имота: север – УПИ І-415, УПИ
ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ ІV-418; изток – улица
ОК 127-ОК 128; юг – улица ОК 126-ОК 127; запад – ОК 126-ОК 115.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35348 от 5.03.2009 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 39 от 9.03.2009 г.,
том V, рег. № 2835.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 16 500 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1500 лв.:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1650 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на двадесет и третия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
осемнадесетия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на двадесет и
третия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 14 ч. на двадесет
и седмия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“ в Актовата зала
на Община Плевен, намираща се на ет. 1, пл.
Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.4 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се
брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
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на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

6410

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 189
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет
„Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с
разрешение № 94-24-87 от 24.08.2012 г. от кмета
на община „Родопи“, на имот № 010112, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-010112 – жилищно строителство, ІІ-010112 – жилищно строителство, ІІІ010112 – жилищно строителство, ІV -010112 – жилищно строителство, V-010112 – жилищно строителство, VІ-010112 – жилищно строителство, VІІ010112 – жилищно строителство, VІІІ-010112 – жилищно строителство, за разширение на полски
път и за улица тупик с обръщало 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 със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
6383
РЕШЕНИЕ № 190
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет
„Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП, изработен с разрешение № 94-24-101 от 24.10.2012 г. от кмета на
община „Родопи“, на имот № 018026 в землището
на с. Белащица, местност Варниците, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: I-018026 – жилищно строителство; IІ-018026 – жилищно строителство; IІІ018026 – жилищно строителство; IV-018026 – жилищно строителство; V-018026 – жилищно строителство; VI-018026 – жилищно строителство;
за улица тупик; за разширение на полски път
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
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• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
е плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
6384

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 453
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ № 65231.903.384 – За гаражи, с площ
187 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 23,
Самоков, актуван с АОС № 11 171 от 6.07.2012 г.;
1.2. ПИ № 65231.903.392 – За гаражи, с площ
507 кв. м, идентичен с УПИ – парцел Х, кв. 23,
Самоков, актуван с АОС № 11 179 от 6.07.2012 г.;
1.3. ПИ № 65231.905.433 – За гаражи, с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв. 71,
Самоков, актуван с АОС № 11 182 от 6.07.2012 г.;
1.4. ПИ № 65231.905.435 – За гаражи, с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 71,
Самоков, актуван с АОС № 11 184 от 6.07.2012 г.;
1.5. ПИ № 65231.905.436 – За гаражи, с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел V, кв. 71,
Самоков, актуван с АОС № 11 185 от 6.07.2012 г.;
1.6. ПИ № 65231.905.430 – За гаражи, с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 197 от 6.07.2012 г.;
1.7. ПИ № 65231.905.431 – За гаражи, с площ
310 кв. м, идентичен с УПИ – парцел V, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 198 от 10.07.2012 г.;
1.8. ПИ № 65231.905.438 – За гаражи, с площ
50 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ХІV, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 201 от 10.07.2012 г.;
1.9. ПИ № 65231.905.440 – За гаражи, с площ
205 кв. м, идентичен с УПИ – парцел VІ, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 203 от 10.07.2012 г.;
1.10. ПИ № 65231.905.442 – За гаражи, с площ
202 кв. м, идентичен с УПИ – парцел VІІІ, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 205 от 10.07.2012 г.;
1.11. ПИ № 65231.905.443 – За гаражи, с площ
180 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІХ, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 206 от 10.07.2012 г.;
1.12. ПИ № 65231.905.444 – За гаражи, с площ
208 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ХV, кв. 72,
Самоков, актуван с АОС № 11 207 от 10.07.2012 г.;
1.13. ПИ № 65231.905.423 – За гаражи, с площ
114 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв. 270А,
Самоков, актуван с АОС № 11 211 от 10.07.2012 г.;
1.14. ПИ № 65231.905.424 – За гаражи, с площ
259 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 270А,
Самоков, актуван с АОС № 11 212 от 10.07.2012 г.;
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1.15. ПИ № 65231.905.425 – За гаражи, с площ
171 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 270А,
Самоков, актуван с АОС № 11 213 от 10.07.2012 г.;
1.16. ПИ № 65231.905.426 – За гаражи, с площ
252 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв. 271А,
Самоков, актуван с АОС № 11 218 от 10.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 35 лв./кв. м и при
следните условия:
– право на участие в търга имат само живущите в кварталите – предмет на одобрения ПУП,
доказано с постоянния адрес;
– да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден „За гаражи“ (доказва се с
декларация).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
6385
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РЕШЕНИЕ № 454
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ № 65231.903.427 – За магазин, с площ
508 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 271А,
Самоков, актуван с АОС № 11219 от 10.07.2012 г.;
1.2. ПИ № 65231.903.383 – За магазин, с площ
178 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 23,
Самоков, актуван с АОС № 11170 от 6.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 40 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
6386
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ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 396
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли,
одобрява ПУП – план за застрояване и регулация
на ПИ 77181.26.453, местност Малкоча, землище
на гр. Харманли.
С п ла н за зас т роява не и рег ула ц и я ПИ
77181.26.453 се отрежда „За обществено обслужване“ за изграждане на автосервиз и жилищна
сграда при следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване – 70 %; Кинт. – 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %; начин на
застрояване – свързано.
Със специализирана план-схема се одобрява
кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ 77181.26.453, като трасето започва
от КРШ F 4, захранена от ТП „304 В Ивановско
шосе“ – гр. Харманли, продължава в земен изкоп
през имот 77181.26.35 – ведомствен път (общинска публична собственост), и стига до разпределителен шкаф-табло на източната граница на
ПИ 77181.26.453 – собственост на възложителя,
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
6411

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС04/0005
от 7 август 2013 г.
Със заявление с вх. № 64/0003 от 4.09.2012 г.
от „Диана кабел ТВ“ – ООД, ЕИК 128029350,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 27, ет. 15, представлявано от Илчо
Атанасов Илчев – управител на дружеството, е
направено искане за допускане изработването
на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
на територията на две общини: „Оптичен кабел
от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“,
област Ямбол“.
На основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ представеното
техническо задание за изработване на ПУП – ПП
е съгласуванo от кмета на община Ямбол с писмо
вх. № 91/0133 от 17.09.2012 г. и от кмета на община
„Тунджа“ с писмо с вх. № 91/0133 от 11.10.2012 г.
(след решение с протокол № 11 от 03.10.2012 г. на
Общинския експертен съвет в община „Тунджа“).
Със Заповед № ДС04/0031 от 15.10.2012 г. областният управител на област Ямбол одобрява
техническото задание и разрешава на „Диана
кабел ТВ“ – ООД, да възложи изработването на
ПУП – парцеларен план за трасето на оптичния
кабел, съгласно одобреното задание.
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По искане на възложителя с вх. № 64/0003 от
06.02.2013 г. в Областната администрация – Ямбол, проектът на ПУП – ПП ведно с всички
изискуеми документи към него е внесен за одобряване по реда на ЗУТ.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасето на оптичния кабел е обявен от
Община Ямбол в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 21
от 2013 г.) и във в. „Време“, брой 10 от 8 – 14
март 2013 г., и от Община „Тунджа“ в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и във в. „Делник“,
брой 39 от 1.03.2013 г., и в законовия срок няма
постъпили възражения.
Представеният проект на ПУП – ПП е внесен
за разглеждане от Областния експертен съвет на
основание чл. 128, ал. 12 ЗУТ и приет с протокол
№ 1 от 22.05.2013 г. без забележки.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ (изм., ДВ,
бр. 103 от 2005 г. и действала до 26.11.2012 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 и 2 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) проектът на
ПУП – парцеларен план е внесен за разглеждане
в общинските съвети на община Ямбол и община
„Тунджа“ и съгласуван съответно с Решение на
23-тото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 21.06.2013 г., и с Решение № 424
от протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
с обхват повече от една община за обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община
„Тунджа“, област Ямбол“, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти
с идентификатори № 87374.72.660, 87374.72.673,
87374.73.665, 87374.10.643 и 87374.69.644 по КК и
КР на гр. Ямбол, и на територията на община
„Тунджа“: през поземлени имоти № 000281, 000278
и 000472 по КВС на землището на с. Кабиле.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Н. Пенев
6412

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 284
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка от кмета на общината Общинският съвет – с. Стамболово,
одобрява П У П – ПП, подробен уст ройствен
план – парцеларен план, за обект „Реконструкция на път НКV 1173/ІІІ-593, Маджари – Силен/
Маджари – Войводенец – Долно поле – Долно
Черковище (ІІІ-593).
Председател:
С. Халил
6355
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РЕШЕНИЕ № 286
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 ЗУТ и
докладна записка от кмета на общината Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план (ПУП) за „Изграждане на БТКП и ел. проводни линии СРН
и НН“, с. Маджари, община Стамболово, област
Хасково.
2. Подробен устройствен план (П У П) за
„Ремонт и изграждане на нова електропроводна
линия НН“, Махалата и с. Маджари, община
Стамболово, област Хасково.
Председател:
С. Халил
6356
22. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че е издадено Разрешение за
строеж № РС-52 от 5.08.2013 г. на Националната
компания „Железопътна инфраструктура“ за
обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия по коридори IV и IX „Пловдив – Свиленград“, Фаза „Системи“: Системи
за сигнализация, телекомуникации и система
SKADA. Обект: GSM-R антени в спирка Генералово и гара Свиленград“, с местонахождение
община Свиленград, област Хасково, с разпореждане за предварително изпълнение по реда на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК). На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за
устройство на територията разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд (ВАС) в
14-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие, а по отношение на
предварителното изпълнение – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6454
12. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
§ 52, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
§ 125 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и
чл. 148, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издадено Разрешение за строеж № РС-51 от
5.08.2013 г. на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, за обект „Кабелна линия СрН между
ВЛ 20 kV извод „Долно Ботево“ от ЖР 207/8 пред
ТП 2 с. Поповец, община Стамболово, област
Хасково, и ВЛ 20 kV извод „Кокиче“ пред ТП с.
Сестринско, община Кърджали, област Кърджали“ с трасе, преминаващо през землището на с.
Поповец, община Стамболово, област Хасково, и
землището на с. Сестринско, община Кърджали,
област Кърджали. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРР.
6432
20. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52,
ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 ЗУТ обявява,
че е издадена Заповед № РС-54 от 6.08.2013 г. за

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

допълване на Разрешение за строеж № РС-5 от
6.02.2013 г. (ДВ, бр. 13 от 2013 г.) на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за промяна по време на строителството
на „Фундаменти тип F1-C, тип F1-R и тип F2 под
електропреносни стълбове за строеж: „ВЛ 110 kV
от подстанция „Айтос“ до стълб № 160 и от стълб
№ 164 до подстанция „Слънчев бряг-запад“, линеен
строеж, преминаващ през землищата на гр. Айтос, с. Съдиево, с. Дрянковец, с. Мъглен, община
Айтос, с. Драганово, община Бургас, с. Белодол,
с. Бата, с. Гълъбец, с. Горица и с. Порой, община
Поморие, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково и
с. Кошарица, община Несебър, област Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
6433
27. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3
(в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и ал. 4 и
чл. 145, ал. 2 (в редакцията му преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във
връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 4
ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-53 от
5.08.2013 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“
за обект: Път І-1 (Е 79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – основно
трасе и реконструкция на ВЛ 20 kV, ВЛ 110 kV
и контактна мрежа, в обхвата на подробния устройствен план – парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-2287 от 12.09.2012 г., с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60
АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването му.
6434
7. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование: 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за професори по: Психиатрия и медицинска
психология за преподаването по психиатрия,
медицинска психология и личност-центрирана
медицина, модул „Философски и хуманитарни
проблеми на медицината и психичното здраве“
към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ – един; Физиология на животните и човека
към катедра „Физиология“ – един; Неонатология
към катедра „Акушерство и гинекология“ – един;
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология за професори по:
Терапевтична дентална медицина към катедра
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – двама;
Терапевтична дентална медицина към катедра
„Пародонтология и ЗОЛ“ – един; Протетична
дентална медицина към катедра „Протетична
дентална медицина“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават лично в рек-
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тората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а,
4002 Пловдив, справки – тел. (032)602 224, имейл
адрес: nauchen.otdel@gmail.com.
6435
13. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки,
специалност 01.05.05 Физикохимия – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на ИЕЕС,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 214, тел. 979 27 50.
6276
430. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конку рс
за доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност 01.01.12
Информатика (Изследвания и приложения на
информатиката в образованието и медицината)
за нуждите на Лабораторията по телематика при
БАН – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„КУД“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, тел. 979-28-48.
6314
5. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юли 2013 г. е извършена
продажба на следния общински имот: поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ
8270 кв. м – урбанизирана територия с начин
на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, а по план за регулация на гр. Плевен – незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ
І, кв. 700, отреден „За обществено обслужване и
производствено-складова дейност“, намиращ се
в гр. Плевен, ж.к. Сторгозия 150, продаден на
„РСР“ – ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Виктор Григорович 3, вх. 1, партер, ап. 1, с управител Рачо Стефанов Рибаров, представлявано
от Павлина Димитрова Найденова – пълномощник, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3,
ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване,
за 360 000 лв., изплатени изцяло.
6414
19. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 8 от 25.07.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект: Регионално депо
„Братово-запад“ и площадкова инфраструктура
в УПИ ІІ-13, 14, 43, 46 и УПИ І-47, масив 42, землище с. Полски извор, община Камено, област
Бургас“, за етап І „Екопарк за разделно събрани
от населението отпадъци към Регионално депо
„Братово-запад“ в УПИ І-47, масив 42, землище
с. Полски извор, община Камено, област Бургас.
Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
6390
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20. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 9 от 7.08.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
във връзка с чл. 64, ал. 1 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ
за строителство на обект „Трафопост тип БКТП
20/0,4 kV, 1х800 kVА в УПИ І-70,73,93 по плана
на землището на с. Горица, община Поморие,
кабели 20 kV, захранващи трафопоста, и кабели
0,4 kV за захранване на главни електромерни
табла“. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
6391
86. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове, включени в
интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Враца, както следва: планове за
регулация за: кв. 67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к.
Река Лева – част от зоната на публични функции
с висока обществена значимост; кв. 1 от УПИ I
до УПИ XLI, Промишлена зона, кв. 2 от УПИ
I до УПИ XXI, Източна промишлена зона, кв.
4 от УПИ I до УПИ VII, Източна промишлена
зона, и кв. 9 от УПИ I до УПИ XXV, Източна
промишлена зона – част от зоната с потенциал
за икономическо развитие; кв. 34, УПИ II, ж.к.
Дъбника, кв. 56, УПИ III, ж.к. Дъбника – част
от зоната с преобладаващо социален характер;
кръгови кръстовища на следните булеварди и
улици: бул. Васил Кънчов и ул. Екзарх Йосиф;
бул. Васил Кънчов при „Лукойл“; бул. Мито
Орозов и бул. Европа; бул. Мито Орозов и ул.
Околчица; бул. Мито Орозов и ул. Никола Вап
царов; бул. Мито Орозов при пътен възел с бул.
Васил Кънчов; бул. Мито Орозов и ул. Стоян
Заимов; бул. Мито Орозов и бул. Христо Ботев;
ул. Георги Бенковски и Крайречен булевард;
Червения площад; бул. Втори юни и ул. Екзарх
Йосиф; бул. Демокрация и ул. Екзарх Йосиф; бул.
Христо Ботев при надлез Дъбника; ул. Околчица
и бул. Европа; бул. Христо Ботев и бул. България;
работни устройствени планове за: УПИ І, УПИ
ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв. 168, ЦГЧ, гр. Враца;
УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V от
кв.1, ЦГЧ, гр. Враца – част от зоната на публични функции с висока обществена значимост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите
от интегрирания план за градско възстановяване
и развитие на гр. Враца в общината (стая № 2) и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по тях.
6392
11. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура:
„Довеждащ колектор към пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Гълъбово, битова и
дъждовна канализационна мрежа на гр. Гълъбово“, с трасе и сервитути в поземлени имоти
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№ 000387, 000312, 000376, 000707, 000388, 000807,
222002, 001816, 223001, 000852, 000812 и 000808 в
землището на гр. Гълъбово. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, стая
207. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гълъбово.
6304
81. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – план за регулация на кв. 205, отреден „За УСМ“, одобрен със
заповеди № 115/1964 г. и № 864/2001 г. на кмета
на община Димитровград; ПУП – план за регулация на Димитровград-юг, одобрен със заповед
№ 709/1994 г., и специализиран П У П – план
за улична регулация на местност Габера, одобрен с Решение № 458/2009 г. на Общинския
съвет – Димитровград, с който на основание
Решение № 732 от 28.03.2013 г. на Общинския
съвет – Димитровград, и Решение № КЗЗ-11 от
27.06.2013 г. на Комисията за земеделски земи при
МЗХ местност Габера, представляваща „зона за
отдих“ по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, се включва в строителните граници на Димитровград, при което кв.
205 се определя като С – смесена устройствена
зона с градоустройствени показатели: Пз – 60 %;
Кинт. – 1,2 %; Поз – 40 %, и се въвеждат нови
к варта ли от № 50 0 до № 530 вк лючи телно,
ограничени с уличнорегулационни линии по
одобрен СПУП – ПУР с устройствена зона за
всички – Ж м – жилищна с малка височина,
и градоустройствени показатели – до 3 етажа;
Н – до 10 м; Пз – 60 %; Кинт. – 1,2; Поз – 40 %,
съгласно Решение № 1179/2010 г. на Общинския
съвет – Димитровград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в
стая № 77 в сградата на Община Димитровград
и да направят писмени възражения и искания по
него до общинската администрация.
6393
30. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 108,
ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ е изработен проект
за изменение на ПУП – парцеларен план (план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за обект: Подземна кабелна линия 20 kV и тръби за оптичен кабел от подстанция „Прослав“
110/20 kV (община Пловдив) до възлова станция
20 kV „Радиново“ в землището на с. Радиново,
община „Марица“, в частта за землището на с.
Костиево и землището на с. Радиново, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
6415
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65. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР
(план за регулация ) – ПЗ (план за застрояване) за поземлен имот (ПИ) № 016186, местност
Летището, в землището на с. Градина, община
Първомай, във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „База
за селскостопанска продукция“. Плановете са
изложени в общинската администрация – Първомай, стая 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
6331
7. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
пътна връзка за УПИ І-11008, 11009 – за производствена и складова дейност, местност Гюмюшевото,
по КВС на землище с. Чешнегирово, община
Садово, област Пловдив, и проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на подземен
ел. кабел по КВС на землище с. Чешнегирово,
община Садово, област Пловдив, за обект: Трасе
на подземен кабел от съществуващ Ж.Р. стълб
№ 41 в оста на ВЛ 20 kV „Мотела“ до нов БКТП
2х1250 (1х1250) kV в УПИ І-11008, 11009 – за производствена и складова дейност, местност Гюмюшевото, по КВС на землище с. Чешнегирово,
община Садово, област Пловдив. Проектите са на
разположение в сградата на общината – ул. Иван
Вазов 2, ет. 2, гр. Садово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на това обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация.
6364
29. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени: 1. проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с териториален обхват
на част от зона на публични функции с висока
обществена значимост, определена от ИПГВР на
гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на гр.
Свищов, одобрен с Решение № 348 от 30.10.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Свищов, прот. № 24,
и УПИ ІІ – „За администрация и търговия“,
представляващ ПИ 65766.702.4082 по КК и КР
на землището на гр. Свищов от кв. 36 по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед № 1070
от 29.09.2000 г. на кмета на община Свищов, и
план-схеми „В и К“ и „Електро“; 2. проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с териториален обхват на частта от зоната със социален характер,
определена от ИПГВР на гр. Свищов, включваща
кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и
20а по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед
№ 1070 от 29.09.2000 г. на кмета на община Свищов, при граници на разглежданата територия:
на север – от кръстовището на ул. Отец Паисий
с ул. Кл. Охридски по продължението на ул. Кл.
Охридски, ул. П. Р. Славейков, ул. К. А. Цанков
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до кръстовището с ул. Щабскапитан Фок; на изток – по ул. Щабскапитан Фок до регулационната
граница; на юг – по регулационната граница до ул.
Отец Паисий, и на запад – по ул. Отец Паисий,
и план-схеми „В и К“ и „Електро“. Проектите са
изложени за разглеждане във фоайето на сградата
на общината. 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
проектите до общинската администрация.
6394
76. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация за УПИ № I – ЖС, ПГ, НГ И
КОО, кв. 654 – „Военен терен“, УПИ № I – ЖС,
ПГ и НГ, УПИ № II – „Обединено детско заведение“, и УПИ № III – ЖС в кв. 655 – „Военен
терен“ по плана на гр. Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, 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
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6305
62. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на транспортно-комуникационна връзка
между ПИ № 037035 и ПИ № 037034, землище с.
Хрищени, община Стара Загора, за изграждане
на обект: „Транспортно-комуникационна връзка“,
за нуждите на „Оптиком“ – ООД. Проектът се
намира в сградата на общината, 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
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6365
11. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план и специализирани ел.
схеми за реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Харманли – Свиленград;
участък 5 от км 266+000 до км 271+000; пресичания и преустройства на ел. проводи 20 kV и 1
kV – пресичане на км 266+588; 266+758; 266+780;
266+800; 255+822; 266+846 и 266+868, участък
4 от междугарие Харманли – Любимец от км
271+000 до км 2885+150; пресичания и преустройства на ел. проводи 20 kV и 1 kV – пресичане на
км 272+261; 274+435; 274+936 при спирка Бисер,
273+710; 277+588; 279+747. Трасетата преминават
през земеделски имоти с идентификатори, посочени в регистъра на засегнатите имоти по видове
собственост – частна, общинска и държавна, които
попадат на територията на община Харманли.
1. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 266+588 – трасето и сервитутите се запазват непроменени.
2. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 266+758;
266+780; 266+800; 255+822; 266+846 и 266+868 (по
ново трасе), изходящи от подстанция Харманли
през имоти: 77181.2.237; 77181.2.242, 77181.2.243,
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77181.2.275, 77181.2.280, 77181.2.283 – ниви – частна собственост; 77181.6.23 – държавна частна
собственост; 77181.2.284 – общинска публична
собственост (полски път).
3. Пресичане на подземен кабел НН при
км 267+335 при засегнати имоти: 77181.2.303
и 77181.2.304 – ниви, част на собст веност, и
77181.5.2 – общ и нск а п у бл и ч на собс т венос т
(местен път).
4. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 267+796;
267+819; 267+889; 268+052 нов (268+048 същ.) при
засегнати имоти: при км 267+796 са: 77181.5.107
и 77181.5.141 – частна собственост; 77181.4.1 и
77181.4.2 – държавна частна собственост; при
км 268+052 са: 77181.4.1 и 77181.4.2 – държавна
собственост, 7181.4.196 и 77181.4.197 – частна
собственост, 77181.4.267 – общинска публична
собственост, 77181.12.1 и 77181.14.1 – държавна
собственост.
5. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 268+708 (по
ново трасе) при засегнати имоти: 77181.13.67 – общинска публична собственост (второстепенна
улица) и 77181.13.68 – частна собственост.
6. Пр е си ча не на 2 бр оя В Л 2 0 kV п ри
км 269+043 и км 269+062 (по ново трасе) и
269+266 (по ново трасе) при засегнати имоти:
77181.13.80, 77181.14.235, 77181.14.238, 77181.14.257,
77181.14.264 и 77181.14.265 – частна собственост, 77181.14.239 – стопанисвано от общината,
77181.14.240 – държавна частна собственост.
7. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 269+614 – трасето и сервитутите се запазват непроменени.
8. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 270+411 (нов
км 270+436) (по ново трасе) и км 270+960 (по
старо трасе); при км 270+523 (нов км 270+464)
(по ново трасе); при км 270+945 (по старо трасе)
при засегнати имоти при км 270+411: 77181.14.329,
77181.30.12 и 77181.30.479 – частна собственост;
77181.14.368 и 77181.30.10 – държавна собственост,
77181.14.513, 77181.14.514, 77181.14.515, 77181.14.516
и 77181.30.1 – общинска собственост.
Засегнати имоти при км 270+523: 77181.14.329,
77181.30.12, 77181.30.479 и 77181.30.480 – частна
собственост; 77181.14.368, 77181.14.514, 77181.14.515,
77181.14.516, 77181.30.1, 77181.30.14 – общинска
собственост; 77181.30.10 и 77181.30.17 – държавна
собственост; 77181.30.11 – обществени организации, 77181.15.122 – няма данни за собственост.
Засегнати имоти при км 270+945: 77181.14.361,
77181.14.363, 77181.14.366 и 77181.30.12 – частн а с о б с т в е н о с т ; 7 7181.14. 359, 7 7181.14. 3 6 0 ,
77181.14.513, 77181.14.514, 77181.15.16, 77181.15.18,
77181.15.19 и 77181.30.1 – общинска собственост,
77181.30.10 – държавна собственост.
9. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 272+261
при засегнати имоти: 77181.30.76, 77181.30.77 и
77181.30.78 – частна собственост.
10. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 273+710
(по старо трасе) при засегнати имоти: 77181.29.41,
77181.29.42, 77181.29.45, 77181.29.203, 77181.29.217,
77181.31.1, 77181.31.2 – общинска собственост;
77181.31.3 – час т на собс т венос т; 77181.29.43,
77181.29.44 и 77181.30.460 – държавна собственост.
11. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 274+435 – трасето и сервитутите се запазват непроменени.
12. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 274+936
(п о с т а р о т о т р а с е) п р и з а с ег н ат и и мо т и:
77181.31.92 – общинска собственост; 77181.31.86,
77181.31.98 и 77181.31.99 – частна собственост.
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13. Кабели 20 kV при с. Бисер при засегнати
имоти при км 277+588, участък 4: 04128.11.1,
04128.11.13, 04128.11.16, 04128.11.17, 04128.11.19,
04128.11.20, 04128.11.21, 04128.36.21, 04128.36.74,
04128.83.7, 04128.83.8, 04128.83.9, 04128.83.10,
04128.83.11, 04128.83.12, 04128.83.13, 04128.84.7,
04128.92.1, 04128.92.12, 04128.92.13, 04128.92.14,
04128.92.15, 04128.92.16, 04128.501.23, 04128.501.24,
04128.501.25 и 04128.501.26 – частна собственост;
04128.92.546 – държавна собственост; 04128.11.83,
04128.11.185, 04128.83.104, 04128.84.551, 04128.92.261,
04128.92.262, 04128.92.263, 04128.92.264, 04128.92.267,
04128.92.543, 04128.92.553, 04128.92.659, 04128.92.691,
04128.501.20, 04128.501.21, 04128.501.22 – общинска
собственост.
14. Пресичане на ВЛ 20 kV при км 279+747 – трасето и сервитутите се запазват непроменени.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „ТУ и С“ на Община Харманли и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6413
9. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000
до км 71+011.31, подобект „Селскостопански
пътища и напоителни полета“, за землищата
на с. Узунджово и с. Александрово, община
Хасково, област Хасково. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6306

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал административно дело
№ 488/2013 г. по протест на районен прокурор при
Районна прокуратура – Лом, срещу чл. 38, ал. 1
от Наредба № 1 за поддържане на обществения
ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на община Лом, приета с
Решение № 132 по протокол № 20 от 28.05.2004 г.,
изменена с Решение № 185 по протокол № 13 от
28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща
страна – районен прокурор – гр. Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно
конституирана страна – Окръжна прокуратура –
Монтана. Административно дело № 488/2013 г. е
насрочено за 27.09.2013 г. от 10,40 ч.
6366
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 366
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по протокол № 26 от заседание на Общинския съвет – гр. Ветово, проведено на 4.07.2013 г., с което
е приет Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Ветово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
с искане за неговата отмяна, по което оспорване
е образувано адм. дело № 290/2013 г. по описа на
Административния съд – Русе, ІІ състав, насрочено за 11.09.2013 г. в 10,30 ч. Оспорваща страна по
делото е Бюлент Лютфиев Гайтанов – председател
на Общинския съвет – гр. Ветово.
6436
Казанлъшкият районен съд призовава Наталия Геннадиевна Войводова с последен адрес
гр. Стаханов, Луганска област, Република Украйна, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 18.11.2013 г. в 9 ч. като ответница по гр.д.
№ 1195/2013 г., заведено от Георги Й. Войводов,
по чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6367

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
109. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище
Пловдив – Южната врата на България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.10.2013 г. в 14 ч. в административната сграда на
Нов пътнически терминал при Летище Пловдив
на адрес: област Пловдив, община „Родопи“, с.
Крумово, Летище Пловдив 4009, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. освобождаване на членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6427
12. – Управителният съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.10.2013 г. в
17 ч. в София, ул. Будапеща 2 – 4, хотел „Арена
ди Сердика“, зала „Арена“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на УС на
„Ей Си Ай България – БДА“ за 2011 г. и 2012 г.;
2. приемане на отчета за дейността на КС на „Ей
Си Ай България – БДА“ за 2011 г. и 2012 г.; 3.
приемане на решение за приемане на нови членове
на „Ей Си Ай България – БДА“; 4. приемане на
решение за избиране на нов УС и председател на
УС на „Ей Си Ай България – БДА“; 5. приемане
на решение за избиране на нов КС и председател
на КС на „Ей Си Ай България – БДА“; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят.
6438
Марияна Боянчова Миланова – ликвидатор на
сдружение „Приятели на българското училище за
политика“, София, в ликвидация, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.10.2013 г. в 17 ч. на
адрес – София, бул. Патриарх Евтимий 92, при
следния дневен ред: 1. удължаване на срока за
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ликвидация; 2. приемане на началния и ликвидационния баланс на сдружението и пояснителния
доклад към него; 3. приемане на годишния отчет
на ликвидатора; 4. освобождаване от отговорност
ликвидатора на сдружението; 5. заличаване на
сдружение „Приятели на българското училище
за политика“ в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел при СГС.
6420
67. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“ (БААИК) – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 31.10.2013 г. в 10 ч. (регистрацията
започва в 9 ч.) в зала „Света София“ на хотел „Света София“ (ул. Пиротска 18), София, при следния
дневен ред: 1. 9 – 10 ч. – регистрация на делегатите
на годишното общо отчетно-изборно събрание на
БААИК; 2. 10 – 10,30 ч. – откриване на събранието, представяне на отчет за дейността на БААИК
за периода октомври 2012 – октомври 2013 г.; 3.
10,30 – 11 ч. – представяне на финансов отчет на
БААИК за периода октомври 2012 – октомври
2013 г.; 4. 11 – 11,30 ч. – предложения за промяна
на устава на БААИК; 5. 11,30 – 12 ч. – избор на
членове на УС на БААИК; 6. 12 – 12,30 ч. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
годишното общо отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6421
14. – Управителният съвет на сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.11.2013 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Христо
Ковачев 28, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на УС и освобождаване от отговорност на
досегашните членове на УС; 2. приемане на отчетите за дейността на УС; 3. приемане на годишните
финансови отчети на сдружението; 4. приемане
на доклади за дейността на сдружението съгласно
изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ; 5. приемане на
решение за определяне на основните програмни
направление на дейността на сдружението; 6. вземане на решение за приемане на нови членове на
сдружението; 7. вземане на решение за определяне
размера на членския внос и срок за внасянето
му за текущата година; 8. приемане на бюджета
на сдружението; 9. приемане на решение за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
10. приемане на решение за промени в устава на
сдружението. Материалите за събранието са на
разположение на всички заинтересувани членове
в офиса на сдружението – София, ул. Христо Ковачев 28. Регистрацията на членовете за участие
в работата на събранието ще се извърши същия
ден от 9,30 ч. на адрес: София, ул. Христо Ковачев 28. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете.
6422
12. – А двокатският съвет на А двокатска
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 и
чл. 83 ЗА свиква извънредно общо събрание на
9.11.2013 г. в 10 ч. в конферентната зала на Окръжния съд – Видин, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата; 2. разглеждане на въпроса за изменение на встъпителната
вноска; 3. разни.
6423
14. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Добрич, на основание чл. 83, ал. 1 и 3 ЗА
свиква извънредно общо събрание на Адвокатска
колегия – Добрич, на 4.11.2013 г. в 9 ч. в залата за
обучение на ДОС при дневен ред – разглеждане
на проект за изменение и допълнение на ЗА.
6424
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СКБИ „СРБ“ – Павликени, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.09.2013 г. в 18 ч. в Павликени, бул. Раковски 2, Спортна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. промяна
на устава на сдружението; 3. избор на нов УС; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
6425
20. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по джудо и джу-джуцу“ – Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 18.10.2013 г. в 18 ч. в спортна зала „Спартак“,
ул. Средна гора 2, ет. 3, Хасково, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на „Спортен
клуб по джудо и джу-джуцу“ – Хасково, за периода 2008/2013 г.; 2. избор на ново ръководство и
членове на управителния съвет; 3. приемане на
програма за дейността през следващите 4 години;
4. приемане на финансовия отчет на клуба за изминалите 4 години. Поканват се всички членове
да вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено лице – представител. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6426
Дитер Хапел – ликвидатор на Фондация „Символ на надеждата – в ликвидация“, рег. по ф. д.
№ 3330/1995 г. по описа на Софийския градски
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
6439
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