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 Решение по Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. – 30.06.2012 г.
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 Решение по Отчета за дейността на
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 Решение за приемане на Отчета за
дейността на Комисията за защита
на личните данни за 2012 г.
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 Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Лютви
Местан към министър-председателя
на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014 – 2020 г. и българската позиция
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Президент на републиката
 Указ № 173 за освобождаване на бригаден генерал Данчо Димитров Дяков
от длъжността директор на служба
„Военна полиция“
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 Указ № 174 за назначаване на полков
ник Борислав Владимиров Сертов на
длъжността директор на служба „Военна полиция“
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Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение на Наредба
№ 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Министерски съвет
 Постановление № 203 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“
 Постановление № 204 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за честване през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание

 Постановление № 205 от 12 септември 2013 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 14,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
 Постановление № 206 от 12 септември 2013 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г.
 Постановление № 207 от 12 септември 2013 г. за допълнение на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2000 г.
 Постановление № 208 от 12 септември 2013 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерския
съвет от 2011 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на културата
 Постановление № 209 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на
допълнителни бюджетни кредити
по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2013 г.
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Министерство
на регионалното развитие
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Министерство на правосъдието
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за
издаване на удостоверения въз основа
на регистъра на населението
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. – 30.06.2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема за сведение Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода
1.01.2012 г. – 30.06.2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6981

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. – 31.12.2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема за сведение Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода
1.07.2012 г. – 31.12.2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6982

РЕШЕНИЕ

за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията
за защита на личните данни за 2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6983

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Сергей Станишев
и Лютви Местан към министър-председателя
на Република България Пламен Орешарски
относно преговорите за многогодишната
финансова рамка на Европейския съюз за
2014 – 2020 г. и българската позиция
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и като
взе предвид, че:
– Европейската солидарност е от голямо
значение за модернизацията на страната и
повишаване на стандарта на живот на българските граждани в периода 2014 – 2020 г.;
– Необходимото правилно фокусиране и
насочване на основния инструмент за прилагане на европейската солидарност в периода
2014 – 2020 г. – Споразумението за партньорство с Европейския съюз, е важно условие
за постигане на целите на Стратегията 2020;
– Основната цел на прилагането на европейската солидарност в периода 2014 – 2020 г.
е създаването на благоприятна среда за привличане на значими инвестиции в България за
гарантиране на интелигентен и устойчив растеж;
– Важна цел на бъдещото развитие е създаване на благоприятни условия за разширяване
на устойчивата заетост в страната,
РЕШИ:
1. Заместник министър-председателят и
министър на правосъдието Зинаида Златанова
в срок до два месеца да представи пред Народното събрание актуализирания вариант на
проекта на Споразумението за партньорство
на Република България, очертаващо помощта
от европейските структурни инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г.
2. Министерският съвет да обсъди ефектите и ползите от допълнително фокусиране
на целите и концентриране на ресурсите в
рамките на проекта на Споразумението за
партньорство на Република България, насочени към подобряване на професионалната
квалификация на работната сила и облекчаване на инвестиционната среда в страната.
Резултатите да се докладват пред Народното
събрание в срок от два месеца.
3. Заместник министър-председателят и
министър на правосъдието Зинаида Златанова
в срок до два месеца да представи пред Народното събрание проекта за разпределение
на ресурсите по предвидените оперативни
програми за периода 2014 – 2020 г.
4. Заместник министър-председателят и
министър на правосъдието Зинаида Златанова в срок до два месеца да представи пред
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Народното събрание доклад за напредъка по
изпълнение на предварителните условности за
средствата от Европейския съюз за програмен
период 2014 – 2020 г., както и за напредъка по
интегриране на политиките по околна среда
и изменение на климата и за приноса на интегрирания подход за териториално развитие
във фондовете за кохезионна политика, Обща
селскостопанска политика и Обща политика
по рибарство за периода 2014 – 2020 г. във
фазата на програмиране, както и във фазата
на изпълнение на оперативните програми.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 13 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ВЕСТНИК

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
7015

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

7031

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 173
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Данчо
Димитров Дяков от длъжността директор
на служба „Военна полиция“, считано от
1 октомври 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
7014

УКАЗ № 174
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Борислав Владимиров Сертов на длъжността директор
на служба „Военна полиция“, считано от
1 октомври 2013 г.

С Т Р. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2013 г. за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г. допълнителни бюджетни кредити в размер до
4000 хил. лв. по бюджета на Министерството
на здравеопазването за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет въз
основа на фактически извършените разходи,
свързани с дейността на Център „Фонд за
лечение на деца“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на здравеопазването.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6996
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити за честване през 2013 г. на 110 години
от Илинденско-Преображенското въстание
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. (1) М и н ис т ър ът на фи на нси т е
да предостави от цент ра лни я бюд жет за
2013 г. допълнителни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката
за Българската академия на науките и на
о бщ и н и т е Б ла г о евг ра д , С мол я н, Ма л ко
Търново, Кресна, Банско и Гоце Делчев в
размер общо 78 500 лв. за честване през
2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание, разпределени съгласно
приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
ч рез п рес т ру к т у ри ра не на ра зход и т е по
централния бюджет за 2013 г. по реда на

№ по
ред
І.
1.
2.
3.
4.
5.
ІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
ІІІ.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
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чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на отбраната, на министъра на
образованието и науката и на кметовете на
общините по чл. 1.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Дейност
Министерство на отбраната
Тържествена заря-проверка в местността Петрова нива
Международна научна конференция „Военни аспекти на Илинденско-Преображенското въстание“
Военноисторическа експедиция „По бойния път на отряда на ген. Цончев през
Илинденско-Преображенското въстание“
Алманах на участниците в Илинденско-Преображенското въстание
Преиздаване на юбилейни книги, посветени на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание
Българска академия на науките
Изложба пред Народния театър, посветена на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание (пътуваща)
Международна научна конференция, посветена на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание
Преиздаване на книгата „Смилево в Националното революционно движение“
Албум „Програмни документи, материали и дейци на българското националноосвободително движение след 1878 г.“
Кратък материал-дипляна за Илинденско-Преображенското въстание с превод на
английски език за разпространение сред дипломатическия корпус и чуждестранни
гости
Общини
Община Благоевград
Събор в Смилево по случай избухването на Илинденското въстание
Тържествена заря-проверка и съпътстващи мероприятия
Община Смолян
Национален събор, посветен на 110 г. от Илинденско-Преображенското въстание
Община Малко Търново
Национален тракийски събор в местността Петрова нива
Научна конференция
Издаване на сборник с материали
Ремонт на музея, посветен на Преображенското въстание, в местността Петрова нива
Община Гоце Делчев

Средства
(в лв.)
17 000 лв.
4000 лв.
2500 лв.
2500 лв.
3000 лв.
5000 лв.
15 500 лв.
1000 лв.
7000 лв.
3000 лв.
3500 лв.
1000 лв.
46 000 лв.
7000 лв.
5000 лв.
1000 лв.

5000 лв.
5000 лв.

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

№ по
ред

5.

6.
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ВЕСТНИК

Дейност

Средства
(в лв.)

Отбелязване на 110 години от въстанието на Кръстовден – полагане на венци и цветя
Представяне на книгата за Гоце Делчев от Пейо Яворов
Изложба, посветена на Пейо Яворов
Кръгла маса „Неврокопският край в Илинденско-Преображенското-Кръстовденското въстание“
Община Банско
Полагане на цветя на паметната плоча на загиналите борци от четата на Радон
Тодев и на паметника на Пейо Яворов
Кръгла маса „Участие на банскалии в Илинденско-Преображенското въстание“
Концерт
Община Кресна
Ремонт на храм-паметник и костница „Св. Иван Рилски“ в гр. Кресна
ОБЩО:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за уреждане на отношенията във връзка
с преобразуването на административните
структури по § 14, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДВ,
бр. 52 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Правоприемник на активите,
пасивите, архива и на другите права и задължения на бившата Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, наричана
по-нататък „бившата ГДБОП“, е Държавна
агенция „Национална сигурност“ считано от
1 октомври 2013 г. по балансови стойности
към 30 септември 2013 г.
(2) Дълготрайните материални активи,
ползвани от бившата ГДБОП, се предоставят
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Преминаването на служебните и трудовите правоотношения на служителите от
бившата ГДБОП, които отговарят на изискванията за работа в Държавна агенция
„Национална сигурност“, се извършва считано
от 1 октомври 2013 г.
Чл. 2. За периода от влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 52 от 2013 г.) до 1 октомври 2013 г.
изплащането на основните и допълнителните
възнаграждения, на осигурителните и здравноосигурителните вноски и на дължимите
обезщетени я съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи и Кодекса
на труда, както и материално-техническото
осигуряване и текущото финансиране на бив
шата ГДБОП и на териториалните є звена
се извършва по досегашния ред за сметка на
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2013 г.

С Т Р. 5

4000 лв.

4000 лв.
15 000 лв.
78 500 лв.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ със съвместна заповед
определ ят реда и срока за предаване от
Министерството на вътрешните работи на
Държавна агенция „Национална сигурност“
на действащия оперативен отчет и архивния
оперативен отчет, водени от бившата ГДБОП,
както и на справочния апарат (картотеки,
регистрационни дневници, архивни регистри
и бази данни) по отчетите.
Чл. 4. Процесът на предаване и приемане на
активите, пасивите и дълготрайните материални активи, включително на инфраструктурните
обекти, приключва най-късно до окончателното подписване на разделителните протоколи
между Министерството на вътрешните работи
и Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи
и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва съответните
корекции по бюджетите на Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“, произтичащи от
дейностите по преобразуването на административните структури съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, по реда на
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 14, ал. 3 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДВ, бр. 52 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6998

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постанов
ление № 126 на Министерск и я съвет от
20 06 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 20 06 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 20 07 г., бр. 44 и 91 от 20 08 г.,
бр. 1 и 68 от 20 09 г., бр. 5 от 2010 г.; попр.,
бр. 8 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и 90 от
2010 г., бр. 7, 19, 48, 51, 58, 63 и 97 от 2011 г.,
бр. 12 и 60 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.)

за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
Пос та нов лен ие № 252 на Ми нис терск и я
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5
от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43,
55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20
и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 25 от 2010 г. и бр. 13 и 62 от 2013 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 18 се отменя.
§ 2. В наименованието на глава трета
думите „Специализирана дирекци я „Оперативни технически операции“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 3. Член 140 се отменя.
§ 4. В чл. 150р, ал. 3 се създават т. 8 и 9:
„8. открива, идентифицира и неутрализира
с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества,
както и разработва технически средства и
способи за извършване на тези дейности;
9. извършва физико-химично изследване
и експертна оценка на взривни устройства
и техните елементи.“
§ 5. В чл. 174, ал. 3 думите „директора
на специализираната дирекция „Оперативни
технически операции“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 6. В чл. 268а, ал. 4 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически
операции“ и запетаята след тях се заличават.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В т. 4 от приложение № 3 към чл. 22,
ал. 1 се създава ред 3а:
„3а. Великобритания 90
80
70“.
Зак лючителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

Зак лючителни разпоредби
§ 7. В Ус т р о й с т в е н и я п р а в и л н и к н а
Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерск и я съвет от 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от
2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30, 51, 69,
70 и 74 от 2013 г.), в чл. 35, ал. 1, т. 2 след
думите „постоянния секретар на отбраната“
се добавя „за Министерството на вътрешните
работи – от директора на дирек ци я „Координаци я и информационно-ана литична
дейност“ и се поставя запетая.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 числото „822“ се заменя с „819“.
Зак лючителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити в размер 36 000 лв. по бюджета
на Министерството на земеделието и храните

6999

7000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
Министерството на култу рата (обн., ДВ,
бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58
и 83 от 2011 г.)

7001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2013 г.

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

за 2013 г. за реализиране на проект с Грузия
по линия на международното сътрудничество
за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства за официална помощ за
развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането и
реализирането на проекта по чл. 1 се възлага
на министъра на земеделието и храните.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и
храните да извърши налагащите се от чл. 1,
ал. 1 промени по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2013 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 септември 2013 г.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7002

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2005 г. за приемане на ученици в държавни и в
общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.;
изм., бр. 89 от 2005 г., бр. 74 от 2006 г., бр. 74
от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г. и
бр. 58 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1, т. 3 думите „и професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло и кожи“ се заличават.
§ 2. В чл. 18, ал. 1, т. 5 думите „и професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло и кожи“ се заличават.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

§ 3. Навсякъде в наредбата думите „министъра на образованието, младежта и науката“,
„министърът на образованието, младежта и
науката“, „Министерството на образованието,
младежта и науката“ и „МОМН“ се заменят
съответно с „министъра на образованието и
науката“, „министърът на образованието и
науката“, „Министерството на образованието и
науката“ и „МОН“, а думите „Министерството
на физическото възпитание и спорта“ – с „Министерството на младежта и спорта“.
Министър:
Анелия Клисарова
7028

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра на
населението (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм.,
бр. 69 от 2012 г.)
§ 1. В приложение № 1 и приложение № 2
към чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думите „ЕГН: ……………. когато лицето няма ЕГН, се посочва дата на раждане“ се
добавя „ЛНЧ: ………., ЕИК по БУЛСТАТ: …………
когато заявлението се подава от заявител,
регистриран по Закона за регистър БУЛСТАТ,
ЕИК по ЗТР: ………… когато заявлението се
подава от заявител, регистриран по Закона за
търговския регистър“.
2. Думите „Док. за самоличност: № …………,
издаден на: …………….. г. от: ………….“ се заличават.
3. Думите „Телефон, факс или адрес на електронна поща“ се заменят с „Телефон: ………….,
Факс: …………, Адрес на електронна поща: …………“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
За министър на правосъдието:
Илия Ангелов
6950

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Решение № 502 от 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Път
Е-79 „Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек“ при
км 299+173, пътен възел „Старо село“ при км 301+862, и реконструкция на техническа инфраструктура“
на територията на област Перник (ДВ, бр. 77 от 2013 г.): В т. 4 думите „по реда на обнародването му в
„Държавен вестник“ да се четат „от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
7027

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-828
от 30 август 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване изместването на техническата инфраструктура, засегната
от строителството на АМ „Хемус“, в участъка от
Софийския околовръстен път до пътен възел Яна,
изграждане на съоръжения, осигуряващи безпроб
лемното функциониране на обекта, и допълнително
изложени фактически мотиви, описани в обяснителните записки към парцеларния план, на основание §
52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ)
(ДВ, бр. 66 от 2012 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3
и 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ;
писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх.
№ 04-16-1077 от 13.06.2013 г.; заповеди № РД-02-14294 от 19.03.2013 г. и № РД-02-14-470 от 16.05.2013 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването на
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП със
съобщения в бр. 32 от 2013 г. и бр. 46 от 2013 г. на
„Държавен вестник“; писма рег. индекс 6602-21-(1)
от 17.05.2013 г., 6602-22-(1) от 17.05.2013 г., 0790-2(1) от 24.06.2013 г. и 6602-34-(1) от 24.06.2013 г. от
Столична община – район „Кремиковци“; протоколи от 22.03.2013 г. и 27.05.2013 г. от проведени
обществени обсъждания; Решение № 2-ПР/2013 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
писма изх. № 12-00-514 от 26.04.2013 г., № НСЗП-82
от 7.03.2013 г., № 12-00-803 от 29.05.2013 г., № 1200-804 от 5.06.2013 г. и № ЕО-55 от 25.07.2013 г.
на МОСВ; Решение № КЗЗ-09 от 23.05.2013 г. на
Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране на обекти в земеделски земи; писма
изх. № ЗЗ-НН-66 от 12.04.2013 г., № ЗЗ-НН-66 от
26.02.2013 г., № ЗЗ-НН-66 от 8.02.2013 г., № ЗЗНН-66 от 10.05.2013 г., № ЗЗ-НН-66 от 12.03.2013 г.,
№ ЗЗ-НН-66 от 21.01.2013 г. и № ЗЗ-НН-196 от
23.01.2013 г. от Министерството на културата; становища рег. № ПО-3009 от 15.04.2013 г., № ПО-1702 от
1.03.2013 г., № ПО-65, екз. 1/4.01.2013 г. и № ПО-5,
екз. 1/2.01.2013 г. на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“; писма рег.
№ ДС-24393, екз. № 1/8.05.2013 г., № ДС-12711, екз.
№ 1/12.03.2013 г., № ДС-7435, екз. № 1/14.02.2013 г.
и № ДС-3389, екз. № 1/23.01.2013 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) – дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“;
становища рег. № 05-00-32 от 18.04.2013 г., № 0500-11 от 28.02.2013 г., № 05-00-69 от 7.02.2013 г. и
№ 05-00-68 от 24.01.2013 г. от Министерството на

отбраната; писма изх. № 12-04-19 от 28.05.2013 г.,
№ 26-1212-2 от 5.11.2012 г., № 12-04-2 от 17.01.2013 г.
и № 12-04-1 от 14.01.2013 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; съгласуване върху
графичната част от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; становища изх. № 3105 от 10.05.2013 г.,
№ 1708 от 14.03.2013 г., № 12 от 14.01.2013 г. и
№ 6796 от 17.01.2013 г. от Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център
Плевен; писма изх. № АД-12-09-3#3 от 17.04.2013 г.,
№ АД-12-09-3#1 от 25.02.2013 г., № АД-53-622#1 от
15.01.2013 г. и № АД-53-622#2 от 15.01.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление;
писма изх. № ПИ-35 от 31.05.2013 г. и № ТУ-570 от
21.03.2013 г. от „Софийска вода“ – АД; писма изх.
№ ТО-162 от 25.02.2013 г., № ТО-946 от 26.12.2012 г.
и № ТО-947 от 26.12.2012 г. от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, София; писмо изх. № 02-68
от 6.06.2013 г. от „Елтрейд Къмпани“ – ЕООД; писма
изх. № БТГ24-00-1733 от 29.04.2013 г., № БТГ-24-00878 от 4.03.2013 г., № БТГ-24-00-151 от 16.01.2013 г.
и № БТГ-24-00-150 от 16.01.2013 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писма изх. № ЖИ-8812 от 16.04.2013 г.,
№ ЖИ-4997 от 5.03.2013 г., № ЖИ-194 от 4.01.2013 г.
и № ЖИ-196 от 4.01.2013 г. от ДП „Национална
компания Железопътна инфраструктура“; писма
рег. индекс № 12-00-370 от 23.04.2013 г., № 12-00287 от 14.03.2013 г. и № 95-П-20 от 13.03.2012 г. и
съгласуване върху графичната част от „Българска
телекомуникационна компания“ – АД; протокол
№ УТ-01-02-18 от 14.08.2013 г. от Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при Министерството на регионалното развитие и Решение № 250 на Министерския
съвет от 24.04.2013 г., с което обектът е определен
за национален и с национално значение, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км
0+000 до км 8+460, подобекти: събиратели-изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари
за депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и км
2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след р. Лесновска); препроектиране на селскостопански път на
км 1+990, попадащ във водното препятствие – нов
км 1+965; реконструкция на ел. 110 kV при 1+649
и реконструкция на деривация при км 5+378 и
пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до
газоразпределителна станция Кремиковци, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
7012
ЗАПОВЕД № РД-02-14-840
от 4 септември 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване изместването на техническата инфраструктура, засегната
от строителството на АМ „Струма“ ЛОТ 1, част
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от Общоевропейски транспортен коридор № ІV
в границите на Република България и допълнително изложени фактически мотиви, описани в
обяснителните записки към парцеларния план, на
основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2012 г.) във връзка с
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 129,
ал. 3 и 4 (в редакцията му преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 (в редакцията
им преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ; писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с изх. № 04-16-1295
от 12.07.2013 г.; писмо на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството с
изх. № 66-00-473 от 2.11.2007 г. за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП със съобщения в
„Държавен вестник“ – бр. 86 и 75 от 2012 г.;
констативен протокол № 1 от 18.12.2012 г. от
Община Радомир и констативен протокол от
5.11.2012 г. от Община Дупница; протоколи от
19.12.2012 г. и 5.02.2013 г. от проведени обществени обсъждания; Решение № 34 от протокол
№ 2 от 27.02.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Радомир, и Решение № 148 от протокол № 16 от
23.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дупница,
за съгласуване на ПУП – ПП; Решение № 3-ПР
от 2013 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); писма изх. № 12-00804 от 5.06.2013 г. и № ЕО-54 от 3.07.2013 г. на
МОСВ; Решение № КЗЗ-11 от 27.06.2013 г. на
Комисията за земеделските земи за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; съгласувателни писма изх. № ЗЗ-НН-68
от 21.01.2013 г. и № ЗЗ-00-0288 от 1.11.2012 г. от
Министерството на културата; становище рег.
№ ПО-9113, екз. № 1 от 24.10.2012 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; писмо рег. № ДС-61315, екз. № 1
от 19.11.2012 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
рег. № 04-21-14 от 29.10.2012 г. от Министерството на отбраната; писмо изх. № 12-04-38
от 8.11.2012 г. от „Национална електрическа
компани я“ – ЕА Д; писмо изх. № 1200880811
от 12.12.2012 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № П-01-132 от 2.11.2012 г.
от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград; писмо изх. № АД-12-09-15#3
от 25.02.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
Централно управление; становище на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник, с
вх. № 53-00-1519 от 6.02.2013 г. в АПИ; становище изх. № 1402 от 22.10.2012 г. на „Кюстендилска вода“ – ЕООД; писмо изх. № ЖИ-21372
от 31.10.2012 г. от ДП „Национална компания
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железопътна инфраструктура“; становище рег.
индекс 12-00-289/14.03.2013 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД; протокол
№ УТ-01-02-17 от 14.08.2013 г. от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при Министерството
на регионалното развитие и Решение № 250 от
24.04.2013 г. на Министерския съвет, с което
обектът е определен за национален и с национално значение, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларeн план за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 1 от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране, засягащ землищата на: с. Долна Диканя и
с. Дрен, община Радомир, област Перник; с.
Делян, с. Дяково и с. Блатино, община Дупница,
област Кюстендил, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

6984

Министър:
Д. Терзиева

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ и във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет Управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна
в персонален и числен състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Козлодуй, област Враца (ДВ, бр.
100 от 2011 г.), като освобождава Татяна Василева Кашева-Риждова – председател на местната
комисия, и утвърждава Петя Пламенова Иванова-Николова за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 297,
прието с протокол № 28 от 23.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Козлодуй.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Смолян, област Смолян (ДВ, бр. 36
от 2012 г.), като освобождава Замфир Минков
Копчев – председател на местната комисия, и
утвърждава Мариана Александрова Цекова за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 444,
прието с протокол № 25 от 25.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Смолян.
3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Ямбол, област Ямбол (ДВ, бр. 18
от 2012 г.), като увеличава числения състав на
местната комисия от 5 на 7 членове.
Промяната е предложена с Решение № 3, прието
с протокол № 24 от 30.07.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ямбол.
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Новоутвърдените председатели на местните
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.

6992

Председател:
Д. Иванов

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 523
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 1,
т. 17 ЗМСМА във връзка с чл. 25, т. 1 и 3 и чл. 24,
т. 1 ЗАТУРБ и докладна записка с вх. № ОС-011290 от 23.07.2013 г. от кмета на община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява в землището на гр. Банско селищни
образувания в обхват по приложени графични
и текстови граници, както следва:
1. Гуровица;
2. Св. Иван;
3. Грамадето;
4. Кошерината;
5. Карантията;
6. Средореко;
7. Асаница;
8. Герачини улици.

6961

Председател:
Вл. Колчагов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 570
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 193 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, изменя Решение № 503 от
протокол № 15 от 30.05.2013 г. по т. 52 от дневния
ред – докладна записка вх. № 305 от 20.05.2013 г.
относно одобряване на ПУП – парцеларен план
за обект: „Канална помпена станция с напорен
тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15“ (ДВ,
бр. 53 от 2013 г.), като изразът: „Трасето на кабела
преминава...“ да се чете: „Трасето на напорния
тръбопровод преминава...“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

6962

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 578
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, одобрява план за изменение на ПУП – ПР на к.к. Слънчев бряг-изток в
частта му за УПИ III и улица, кв. 14 по ПУП

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

на к.к. Слънчев бряг-изток, идентични, както
следва: с имоти с идентификатори 51500.505.68 и
51500.505.311 по КК на гр. Несебър за придаване
на 216,82 кв. м към УПИ III, кв. 14, като площта
на новообразувания УПИ възлиза на 2653,82 кв. м.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

6963

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 909
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
022065 в землището на с. Бял кладенец, община
Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

6855

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 721
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение: за търговска дейност, разположен
на първия етаж, със застроена площ 41,78 кв. м,
заедно с 0,6099 % ид. ч. от общите части и общите
помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв.
м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по
плана на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. А, при граници на имота:
североизток – бул. Георги Кочев; югоизток – ул.
Генерал Тошев; югозапад – гаражи № 16 и 17; северозапад – стълбище; отгоре – апартамент № 3;
отдолу – мази, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.10.1, 56722.661.9.10.38
и 56722.661.9.10.39; под обекта: няма; над обекта:
56722.661.9.10.3, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 29 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 76 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1523.
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1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2900 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6906

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 722
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:

ВЕСТНИК
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1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение: за търговска дейност, разположен
на първия етаж, със застроена площ 31,18 кв. м,
заедно с 0,4552 % ид. ч. от общите части и общите
помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв.
м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по
плана на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. А, при граници на имота:
североизток – бул. Георги Кочев; югоизток – стълбище; югозапад – коридор и апартамент № 2;
северозапад – вх. Б; отгоре – апартамент № 5;
отдолу – мази, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.10.2, под обекта: няма;
над обекта: 56722.661.9.10.5, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 22 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1100 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38423 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 74 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1519.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2200 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6907

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 723
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.18, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 51,81 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 18 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 0,7006 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
при граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – ул. Ген. Тошев; югозапад – коридор и ателие № 2; северозапад – стълбище;
отдолу – апартамент № 15, граници на мазата:
североизток – маза № 19; югоизток – коридор;
югозапад – маза № 17; северозапад – вх. Б; отгоре – магазин № 2; долу – маза № 7, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56722.661.9.10.19,
под обекта: 56722.661.9.10.15; над обекта: няма,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 22 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1100 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38414 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 95 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1551.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2200 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
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1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6908

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 724
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.10.19 с предназначение:
ателие за творческа дейност, разположено на седми
етаж, със застроена площ 67,66 кв. м, с прилежащо избено помещение № 19 със светла площ 5,93
кв. м, заедно с 0,9148 % ид. ч. от общите части
и общите помещения на сградата, с обща площ
815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв.
14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен,
бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7, при граници на
имота: североизток – ателие № 1; югоизток – ул.
Ген. Тошев; югозапад – двор; северозапад – ателие
№ 3 и коридор; отдолу – апартамент № 15, граници на мазата: североизток – бул. Георги Кочев;
югоизток – маза № 20; югозапад – коридор и маза

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

№ 18; северозапад – вх. Б; отгоре – магазин № 2;
долу – маза № 8, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.10.18 и 56722.661.9.10.20;
под обекта: 56722.661.9.10.15 и 56722.661.9.10.16; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 29 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38415 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 69 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1506.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2900 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6909

Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 725
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 80,50 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,08 кв. м, заедно с 1,0754% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
при граници на имота: североизток – коридор;
югоизток – ателие № 2; югозапад – двор; северозапад – ателие № 4; отдолу – апартамент № 16,
граници на мазата: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – маза № 21; югозапад – коридор;
северозапад – коридор и маза № 19; отгоре – магазин № 2; долу – маза № 9, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56722.661.9.10.19
и 56722.661.9.10.21; под обекта: 56722.661.9.10.15,
56722.661.9.10.16 и 56722.661.9.10.17; над обекта:
няма, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 35 000 лв. без
ДДС и стъпка на наддаване 2000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38416 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 68 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1504.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
3500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
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1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. Определя състав на комисията за провеждане на търга.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
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 общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

6910

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 726
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 55,35 кв. м, с
прилежащо избено помещение № 21, със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се
в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7, при
граници на имота: североизток – ателие № 5; югоизток – ателие № 3 и коридор; югозапад – двор;
северозапад – вх. Б; отдолу – апартамент № 17,
граници на мазата: североизток – бул. Георги Кочев; югоизток – маза № 22; югозапад – коридор;
северозапад – маза № 20; отгоре – магазин № 2;
долу – маза № 10, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.10.20 и 56722.661.9.10.22;
под обекта: 56722.661.9.10.16 и 56722.661.9.10.17; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 24 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1200 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на
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решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6911

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 727
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.22, с предназначе-
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ние: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 46,24 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,40 кв. м, заедно с 0,6267% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж
в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А,
ет. 7, при граници на имота: североизток – бул.
Георги Кочев; югоизток – ст ълбище; югозапад – коридор и ателие № 4; северозапад – вх. Б;
отдолу – апартамент № 17, граници на мазата:
североизток – бул. Георги Кочев; югоизток – стълбище; югозапад – коридор; северозапад – маза
№ 21; отгоре – магазин № 2; долу – маза № 11,
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.21; под обекта: 56722.661.9.10.17; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 20 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38418 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 64 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1496.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
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3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6912

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 728
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност, разположен на
приземния етаж, със застроена площ 17 кв. м,
заедно с 0,2482% ид. ч. от общите части и общите
помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв.
м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по
плана на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. Б, при граници на имота:
север – бул. Георги Кочев; изток – стълбище;
юг – магазин № 2; запад – проход; отгоре – апартамент № 3; отдолу – мази, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56722.661.9.9.26;
под обекта: 56722.661.9.9.29 и 56722.661.9.9.30; над
обекта: 56722.661.9.9.3 и 56722.661.9.9.2, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 11 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 600 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1100 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
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Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6913

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 729
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим
нежилищен имот: магазин № 2 – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.26,
с предназначение: за търговска дейност, разположен на приземния етаж, със застроена площ
21,04 кв. м, заедно с 0,3072% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращ
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, при
граници на имота: север – магазин № 1; югоизток – гараж № 7; югозапад и запад – проход;
отгоре – апартамент № 2; отдолу – гаражи № 3
и 4, съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.9.34 и 56722.661.9.9.25; под обекта:
56722.661.9.9.29, 56722.661.9.9.30 и 56722.661.9.9.31;
над обекта: 56722.661.9.9.3 и 56722.661.9.9.2, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 14 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 700 лв.
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Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 700 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
22-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6914

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 730
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
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чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия
етаж, със застроена площ 34,30 кв. м, заедно с
0,5007 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б, при граници на имота: североизток – бул. Георги Кочев; югоизток – вход А;
югозапад – апартамент № 1 и коридор; северозапад – стълбище; отгоре – апартамент № 4;
отдолу – мази, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.9.1; под обекта: няма;
над обекта: 56722.661.9.9.4, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 24 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1200 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38421 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 78 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1525.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6915

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 731
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на ниво приземен етаж, със застроена площ 29,60
кв. м, заедно с 0,4322 % ид. ч. от общите части
и общите помещения на сградата, с обща площ
815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв.
14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен,
бул. Георги Кочев 13, вх. Б, при граници на имота:
изток и югоизток – проход; югозапад – ул. двор;
северозапад – вход В; отгоре – апартамент № 3;
отдолу – мази, съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:
56722.661.9.9.3, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 15 200 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 800 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38408 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 72 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1517.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1520 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

6916

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 732
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,17 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19, със светла
площ 4,80 кв. м, заедно с 0,6932 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
при граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – ателие от вх. А; югозапад – коридор и ателие № 3; северозапад – стълбище;
отдолу – апартамент № 16, граници на мазата:
североизток – бул. Г. Кочев; югоизток – маза
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№ 20; югозапад – коридор; северозапад – маза
№ 18; отгоре – магазин № 3; долу – маза № 2,
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.21; под обекта: 56722.661.9.9.316; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 24 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1200 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38409 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 77 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1524.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6917

Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 733
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим
нежилищен имот: ателие № 3 – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.21,
с предназначение: ателие за творческа дейност,
разположено на седмия етаж, със застроена
площ 55,53 кв. м, с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4,74 кв. м, заедно с
0,7503 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от
правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на
гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул. Георги
Кочев № 13, вх. Б, ет. 7, при граници на имота:
североизток – ателие № 2; югоизток – ателие от
вх. А; югозапад – двор; северозапад – ателие № 4
и коридор; отдолу – апартамент № 16, граници
на мазата: североизток – бул. Г. Кочев; югоизток – маза № 21 и коридор; югозапад – коридор;
северозапад – маза № 19; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 3, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.9.20 и 56722.661.9.9.22;
под обекта: 56722.661.9.9.16; над обекта: няма, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 24 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1200 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38410 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 104 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1561.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
1.2. Тръжната 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
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател:
Д. Ангелов
6918
РЕШЕНИЕ № 734
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 70,41 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9505 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен , намиращо се
в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7, при
граници на имота: север и североизток – коридор;
югоизток – ателие № 3; юг и югозапад – двор;
запад – ателие № 5; отдолу – апартамент № 17,
граници на мазата: североизток – бул. Г. Кочев;
югоизток – вх. А; югозапад – маза № 22 и коридор;
северозапад – маза № 20; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 4, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.9.23 и 56722.661.9.9.21;
под обекта: 56722.661.9.9.17 и 56722.661.9.9.18; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 30 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.
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Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38411 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 102 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1559.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6919

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 735
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
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чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.23, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 78,30 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 1,0486 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
при граници на имота: север – ателие № 6; изток – ателие № 4 и коридор; юг и югозапад – двор;
северозапад – вход В; отдолу – апартамент № 18,
граници на мазата: североизток – маза № 21;
югоизток – вх. А; югозапад – маза № 23; северозапад – коридор; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 5, съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 56722.661.9.9.22 и 56722.661.9.9.24;
под обекта: 56722.661.9.9.18; над обекта: няма, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 34 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1700 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38412 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 99 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1556.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
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1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. 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.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6920

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 736
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 6 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.24, с предназначение:
ателие за творческа дейност, разположено на седмия
етаж, със застроена площ 56,53 кв. м, с прилежащо
избено помещение № 23 със светла площ 4,69 кв.
м, заедно с 0,7631 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58
кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по
плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7, при граници на имота:
север – двор към бул. Г. Кочев; изток – стълбище;
юг – коридор и ателие № 5; северозапад – вход
В; отдолу – апартамент № 18, граници на мазата: североизток – маза № 22; югоизток – вх. А;
югозапад – гараж № 9; северозапад – коридор;
отгоре – апартамент № 1; долу – маза № 6, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.23; под обекта: 56722.661.9.9.18; над
обекта: няма, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 24 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1200 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38413 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 97 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1554.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната 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
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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
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 17 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете от т. 1.1 до 1.4 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.
1.6. Оглед на обекта 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 отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

6921

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 243
от 16 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с чл. 127, ал. 6
ЗУТ и окончателен общ устройствен план на
община „Марица“ Общинският съвет „Марица“
реши:
Дава съгласие за изменение на ОУП на община „Марица“, изразяващо се в преобразуване на
структурна единица 307 – Тп – зона за далекоперспективна урбанизация за усвояване след 2025 г. в
зона 303 – Смф – зона за смесена – многофункционална дейност за усвояване преди 2025 г. и преобразуване на структурна единица 309 – Тп – зона
за далекоперспективна урбанизация за усвояване
след 2025 г. в зона 309 – Смф – зона за смесе-
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на – многофункционална дейност за усвояване
преди 2025 г., намиращи се в землището на с.
Калековец, община „Марица“, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

6966

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 241
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ,
окончателен общ устройствен план на община
„Марица“, правила и нормативи за прилагането
му и Решение № 165, взето с протокол № 5 от
16.04.2013 г. за съгласие за образуване на нова
структурна единица, Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“ за образуване на
нова структурна единица 640 – Смф, включваща
поземлени имоти ПИ 73242.202.30, 73242.202.27,
73242.202.26, 73242.202.22, 73242.202.21, 73242.202.20,
73242.202.132 и 73242.202.92 – земеделски земи и
обслужващите ги полски пътища в обхвата на
зоната по кадастралната карта на с. Труд, област
Пловдив, и обща площ 50 дка в граници на приложената разработка и устройствени показатели
по ОУП за този вид зона, както следва: брутни:
Пз<35, Кинт.<0,7, и Поз>30, и нетни: Пз<50,
Кинт.<1,0, и Поз>40.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

6964

Председател:
Г. Трендафилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 244
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета на:
• оптичен кабел за газоизмервателни прибори на газопроводно отклонение с обща
дължина L=141,41 м, преминаващ през
държавна и общинска собственост в землището на с. Граф Игнатиево, община
„Марица“, област Пловдив, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложен
ПУП – ПП;
• газопроводно отк лонение от преносен
газопровод с обща дължина L=190,18 м,
за частта, засягаща земеделска земя, преминаващо през имоти общинска и частна собственост, за захранване на обект:
„Компресорна станция за природен газ,
метан станция, магазин за комплексно
обслужване с кът за кафе в поземлен имот
17806.20.457 в землището на с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив“,
по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложен ПУП – ПП;
• захранващ ел. кабел 1 kV за ГИС (газоизмервателна станци я) на газопроводно
отклонение с обща дължина L=127,30 м,
п рем ина ващо п рез имо т и – общ инска
и частна собственост в землището на с.
Граф Игнатиево, община „Марица“, област
Пловдив, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложен на ПУП – ПП.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

6967

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 242
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и окончателен общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община „Марица“, касаещо образуване на
нова структурна единица 641 – Тжф (животновъдни ферми), включваща поземлени имоти ПИ
47086.35.104, 47086.35.23, 47086.35.34 и обслужващите ги полски пътища в обхвата на зоната по
кадастралната карта на с. Маноле, м. Гепчели
кория, област Пловдив, и обща площ 25 дка в
границите на приложената разработка.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 248
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасета
на одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на
трасета на захранващ ел. кабел НН=0,4 kV, с
обща дължина L=699 м, преминаващ през имоти – общинска собственост, за електроснабдяване на обект: „Изграждане на селскостопанска
сграда (навес) за фуражомелка“ в землището на
с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложен на ПУП – ПП за нуждите на Петра
Проданова Андонова.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

Председател:
Г. Трендафилова

Председател:
Г. Трендафилова

6965

6968
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РЕШЕНИЕ № 249
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасета
на одобряване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета на
захранващ ел. кабел НН=0,4 kV, с обща дължина
L=704 м, преминаващ през имоти – общинска
собственост, за електроснабдяване на обект:
„Изграждане на селскостопанска сграда (навес)
за фуражомелка“ в землището на с. Калековец,
м. Блатото, община „Марица“, област Пловдив,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложен на ПУП – ПП за нуждите на Костадин
Дафов Трендафилов.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

6969

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 251
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 62а, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПРЗ – за отпадане
на отреждането на част от УПИ XVIII – зеленина
за ПИ № 502.243, промяна на регулационните
граници за УПИ: I-243; II-244; XXI-244, в кв. 24
по плана на с. Скутаре, община „Марица“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

6970

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 273
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 18, протокол № 5
от 12.06.2013 г. на ОЕСУТ при Община Сандански и писмо с вх. № 652 от 11.07.2013 г. от кмета
на община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод 20 kV за захранване на
обект: „Приемо-предавателна станция за глас
и/или данни на „БТК“ – АД – SO1789_Sandanski
Industrial“ в поземлен имот 65334.104.2, м. Соколовец по КККР на землището на гр. Сандански,
с обща дължина 50,54 м.
Трасето на електропровода преминава през
поземлени имоти № 104.1 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
община Сандански, и 104.218 – полски път на
община Сандански, в местността Соколовец,
землище на гр. Сандански.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
6825
РЕШЕНИЕ № 274
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 21, протокол № 3
от 24.04.2013 г. на ОЕСУТ при Община Сандански и писмо с вх. № 653 от 11.07.2013 г. от кмета
на община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20 kV за захранване
на имот № 000319, м. Друма, землището на с.
Поленица, община Сандански.
Трасето на електропровода преминава през
поземлени имоти – общинска собственост: имот
№ 000272 – полски път, имот № 000136 – канал,
в местността Друма, землището на с. Поленица,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
6826

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 461
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на подземен
водопровод и електропровод за захранване на
имот № 011035. Дължината на електропровода е
118 м, започва от табло „ТЕПО“ с кабел 1 kV от
МР.Н.Н., минава през имоти № 011059, 011037,
011137, 011138, 000007 и достига до имот № 011035
в м. Градините, землище с. Злокучене.
Дължината на трасето на водопровода е 128 м,
започва от имот № 011166, минава през имоти
№ 011137, 011167, 011137, 011138 и 000007 и стига
до имот № 011035 в м. Градините, землище с.
Злокучене.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
А. Влахов
6859
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РЕШЕНИЕ № 447
от 28 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване: проект за изменение на ПУП – план за
регулация и застрояване за поземлен имот № 442
в кв. 4 по ПУП на с. Овчи кладенец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

2. Да се преобразува, считано от 10.09.2013 г.,
чрез сливане като филиал към ОДЗ „Детелина“,
с. Оризово – ЦДГ „Смехоранчета“, с. Мирово.
3. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. 1 и 2 до
6-годишна възраст да се осъществява в съответните населени места, като групите функционират
като филиали.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Иглика“, с. Найденово, и ЦДГ „Незабравка“, с.
Братя Даскалови, наличният инвентар, сградният
фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление и
стопанисване от ЦДГ „Боряна“, с. Партизанин.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Смехоранчета“, с. Мирово, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, да се приемат за
управление и стопанисване от ОДЗ „Детелина“,
с. Оризово.
6. 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 градини и приемащото
детско заведение.
7. Числеността на персонала на ЦДГ „Боряна“ и ОДЗ „Детелина“ да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 на
МОМН от 2008 г. за нормите за преподавателска
работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета.
8. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Заповедта да бъде доведена до знанието на
директорите на цитираните по-горе детски заведения, директорите на дирекции „АООСИД“ и
„ФСДАПИОТ“ за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Радева – зам.-кмет на общината.

Председател:
К. Карагьозов

Кмет:
Ив. Танев

РЕШЕНИЕ № 13
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на специа лизирана план-схема за подземна кабелна
мрежа на оптична свързаност на „Електроника – НС“ – ЕООД, Търговище, към действащия
ПУП в рамките на кв. Запад 2 съгласно графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
6985

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

6889

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-328
от 5 септември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 349 от 3.09.2013 г. на Общинския съвет – с.
Братя Даскалови, във връзка с чл. 10, ал. 8 от
Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за народната
просвета и приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната
просвета нареждам:
1. Да се преобразуват, считано от 10.09.2013 г.,
чрез сливане като филиали към ЦДГ „Боряна“,
с. Партизанин, следните детски заведения:
– ЦДГ „Иглика“, с. Найденово;
– ЦДГ „Незабравка“, с. Братя Даскалови.

6904

86. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Търговска експлоатация на флота“
за нуждите на катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ на факултет „Навигационен“ – един (цивилно лице), със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед
№ РД-177 от 14.06.2013 г. на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“. Допълнителна информация – в
училището, тел. 052/552-243; 552-230; 552-222 (16
704 и 16 731) и на сайта: www.naval-acad.bg.
6896
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика по професионално направление
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4.4. Науки за земята и научната специалност
„Минералогия и кристалография“ за нуждите
на секция „Минералогия и минерални ресурси“; доцент в област на висшето образование 4.
Природни науки, математика и информатика по
професионално направление 4.4. Науки за земята
и научната специалност „Петрология“ за нуждите
на секция „Геохимия и петрология“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Кандидатите могат да подават заявления
и документи в канцеларията на Геологическия
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 24, стая № 205, тел. 02/979-22-88.
6895
1. – Научноизследователският институт по
медицина и обществено здраве – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност 03.01.45. Акушерство и
гинекология със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки – в секретариата на института, Пловдив,
ул. Дружба 7 – 9, тел. 032394476, 0876555835.
6952
52. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранваща кабелна
линия НН за ПИ с КИ № 35385.5.2 по кадастралната карта на с. Конуш, община Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справки в Информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6972
8. – Община Берковица, дирекция „СИООС“,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 131,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен и изложен за проучване ПУП – парцеларен план за изграждане на водопровод за
минерална вода от сондаж при минералната
баня – с. Бързия, до минералната баня – гр.
Берковица. В 30-дневен срок от обнародване в
„Държавен вестник“ на обявлението на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 112 на общинската
администрация – Берковица, и да направят писмени възражения, предложения и искания по
него до същата.
6971
25. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Магистрален водопровод за махала Беледие
хан, с. Градец“, с дължина 1320 м с трасе през
поземлени имоти № 036019 – имот със сменено
предназначение, собственост на „Костинброд
Еко“ – ООД, и поземлен имот № 000200 – път II
клас – София – Лом в землището на с. Богьовци,
и през имот № 000143 – път II клас (изоставен път)
в землището на с. Градец. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6902
39. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за процедиране и одобряване
на „Външен водоровод за имот с идентификатор
02703.24.6 в местност Аланя, с. Баня, община Несебър“. Трасето на водопровода започва от края на
регулацията на с. Баня, преминава по полски път
с идентификатор 02703.24.205 и достига до имот
02703.24.6 – собственост на възложителя. Дължината на трасето е 284 м с определен сервитут от
0,5 м от двете страни на водопровода. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6890
40. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за процедиране и одобряване
на „Външни ВиК връзки за жилищни сгради
за имот с идентификатор 39164.15.459, местност
С ул у д жана, зем лище с. Кошарица, общ ина
Несебър“. Трасето на водопровода започва от
съществуващ водопровод в имот 39164.13.57,
преминава по асфалтиран път с идентификатор
39164.15.88, пресича полски път с идентификатор
39164.15.15 и достига до имот 39164.15.459 – собственост на възложителя. Дължината на трасето
на водопровода е 96,50 м с определен сервитут
от двете страни на водопровода. Трасето на канализацията започва от имот с идентификатор
39164.15.459 – собственост на възложителя, преминава по полски път с идентификатор 39164.15.15 и
по асфалтиран път с идентификатор 39164.15.88,
достигайки до съществуваща шахта. Дължината
на трасето на канала е 41 м с определен сервитут
от двете страни. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6891
48. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Северен
околовръстен път с. Равда от о.т. 11 до о.т. 559“,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Границата
на проектното трасе от юг минава по северните
граници на имотите от урбанизираната територия (северно от уличнорегулационната линия).
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Платното от север на осовата линия минава
през земеделски земи и засяга следните имоти:
61056.50.100 – за местен път – общинска публична
собственост – Община Несебър; 61056.52.100 – за
селскостопански, горски, ведомствен път – стопанисван от Община Несебър; 61056.65.10 – за
друг курортно-рекреационен обект – частна собственост на Петър Николов Делиатанасов, Янка
Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов,
Невенка Николова Андонова, Кирил Илиев Делиатанасов, Василка Христова Лукова, Митко
Христов Делиатанасов, Марийка Атанансова
Делиатанасова, Елена Петрова Делиатанасова,
Мирослав Николов Делиатанасов, Калинка Николова Рингбауер, Невена Христова Маслинкова,
Петър Николов Делиатанасов, Пенка Христова
Костова; 61056.65.11 – за друг вид нива – частна
собственост на Магда Николова Ичкова, Евгения Георгиева Кавалджиева, Златка Борисова
Недева, Генчо Георгиев Олчев, Софийка Илиева
Костадинова, Петър Георгиев Олчев, Минка Стоянова Олчева, Никола Божинов Олчев, Софка
Борисова Накова, Димитър Николов Димитров,
Мария Божинова Кьосева, Любен Георгиев Олчев;
61056.66.6 – урбанизирана территория – частна
собственост на Ангелина Димитрова Касърова,
Костадин Димитров Даменлиев, Страхил Костадинов Масларов, Марийка Георгиева Христова,
Лефтерия Дионисова Кехайова, Траю Костадинов Масларов, Димитър Дионисов Офилов,
Дафина Дионисова Кърчева, Дионис Георгиев
Офилов; 61056.66.102 – за селскостопански, горски, ведомствен път – стопанисван от Община
Несебър; 61056.68.18 – за друг курортно-рекреационен обект – частна собственост на Атанас
Иванов Делиатанасов, Никола Иванов Делиатанасов, Веска Иванова Маждракова, Трайко
Иванов Делиатанасов; 61056.68.19 – за друг вид
нива – частна собственост на Атанас Томов Кехайов, Петър Томов Кехайов; 61056.68.12 – за друг
вид нива – частна собственост на Анка Захариева
Козарева, Таня Костадинова Стоянова, Катя
Кирилова Козарева, Борис Траев Козарев, Калинка Русева Офилова, Трайко Кирилов Козарев,
Борис Илиев Офилов, Яни Костадинов Стоянов,
Филип Траев Козарев, Катина Костадинова Черкезова; 61056.68.22 – за друг вид нива – частна
собственост на Кръста Петрова Кешишева, Борис Петров Ванчуров; 61056.68.23 – за друг вид
нива – частна собственост на Недялка Зафирова
Георгиева, Елена Зафирова Мандулева, Щерион
Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Атанас Зафиров Лулчев; 61056.68.26 – урбанизирана
територия – частна собственост на Георги Костадинов Нищелков, Николай Иванов Алексиев,
Александър Иванов Алексиев, Ангелина Миткова Попова; 61056.68.100 – за селскостопански, горски, ведомствен път – стопанисван от
Община Несебър; 61056.68.104 – урбанизирана
т ери т ори я – час т на собс т венос т на Л и л я на
Христова Делякова; 61056.68.105 – урбанизирана територия – частна собственост на Виолета
Христова Дудева; 61056.68.106 – урбанизирана
територия – частна собственост на Крум Гаврилов Радков, Лилия Бориславова Радкова;
61056.68.107 – урбанизирана територия – частна
собственост на Лилия Бориславова Радкова,
Христо Лазаров Бербатов, Лиляна Христова Де-
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лякова, Георги Лазаров Бербатов, Крум Гаврилов
Радков, Елена Георгиева Бербатова, Виолета
Христова Дудева; 61056.68.108 – урбанизирана
територия – частна собственост на „Смарт Инвестмънт Лимитид“ – ООД; 61056.68.112 – урбанизирана територия – частна собственост на Трошо Григоров Дуков; 61056.68.113 – урбанизирана
територия – частна собственост на Димитринка
Григорова Костадинова; 61056.68.114 – урбанизирана територия – частна собственост на Мария
Григорова Лулчева; 61056.69.1 – за дру г вид
нива – частна собственост на Софка Аристидова
Попова, Свобода Аристидова Кусева, Димитър
Аристидов Мелев, Георги Томов Джавтанов,
Катерина Христова Йовчева, Лиляна Христова
Пейкова, Мария Григорова Атанасова, Радостин
Георгиев Джавтанов, Христо Арестидов Мелев,
Донка Георгиева Петрова; 61056.69.3 – за друг
вид нива – частна собственост на Сотир Георгиев
Терзиев; 61056.69.4 – за друг вид нива – частна собственост на Христина Димова Куртева.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6973
8. – 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 кабел 20 kV за захранване на трафопост в
УПИ I-100021 за ТП в землището на гр. Садово,
община Садово, област Пловдив. Проектът е 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 обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6988
60. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план за изграждане на местен път в землището
на Свиленград през ПИ № 65677.1.346, ПИ №
65677.1.128, ПИ № 65677.1.579, ПИ № 65677.1.256
и част от територията, засегната от трасето и
отчуждена за реконструкция на жп линията по
КК на Свиленград, който е изложен в сградата
на общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
6975
10. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“ в землището на с.
Стоките, община Севлиево. Проектът е изложен
в стая 108 на Община Севлиево. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
6974
434. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 26
от 5.09.2013 г. на „Си Ен Джи Марица“ – ООД, за
обект: „Ажурна ограда в ПИ 67653.1.22, Смолян,
местност Караманджа, община Смолян, област
Смолян“, като част от проект за газификация
на к.к. Пампорово. Проектът и разрешението
за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването им в „Държавен вестник“.
6976
35. – Община Созопол, област Бу ргас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места за обект: „Пътна
връзка към ПИ 020165, местност Край село, з-ще
с. Росен, община Созопол“, засягаща поземлени
имоти № 000103 – земеделска територия с НТП
полски път, 000321 – земеделска територия с НТП
пасище, 20171 и 20172 – земеделска територия с
НТП нива, по КВС на з-ще с. Росен. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6887
5. – Община гр. Чепеларе, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият
със Заповед № АП-03-15-339 от 26.07.2013 г. на
областния управител на област Смолян подробен
устройствен план – улична регулация и парцеларен план за обект на техническата инфраструктура
за строеж на улица, свързваща път ІІІ-8641 и хижа
„Студенец“ в к.к. Пампорово, с местонахождение к.к. Пампорово, имоти с идентификатори
80371.0.745, 80371.175.4, 80371.174.23, 80371.174.10,
80371.218.10, 80371.234.19 и 80371.174.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Чепеларе, община Чепеларе, и имоти с идентификатори 67653.640.3, 67653.640.343, 67653.640.17,
67653.640.15, 67653.640.16, 67653.640.4, 67653.640.5,
67653.640.6 и 67653.640.7 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Смолян, община
Смолян, област Смолян. Проектът се намира в
сградата на Община Чепеларе, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 128, ал. 5
във връзка с чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6878
56. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
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план – план за регулация и застрояване) за УПИ
VІ в кв. 1 и ІV в кв. 5 по плана на СО „Кария“,
община Шабла. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската администрация, Шабла (Техническа служба), стая
105, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6842
2. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че на
основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал Заповед
№ РД-15-126 от 1.07.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1 от 20.07.2009 г. за обект:
„Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот
6 – Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък: от км 122+300,00 до км 149+316,06 и Път
I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък:
от км 166+548,00 до км 180+232,87“ (ДВ, бр. 68 от
2009 г.), относно отразяване на изменения в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2,
т. 5 и 6 ЗУТ, предвиждащи: 1. Етапно изграждане
на строежа – I етап – Път I-7 Шумен – Велики
Преслав – Върбица, участък: от км 166+548,00
до км 180+232,80, и 2. Промяна в технологията
на изпълнение на настилката. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред ВАС.
6900
3. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че на
основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал Заповед
№ РД-15-145 от 2.09.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1 от 20.07.2009 г. за обект:
„Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот
6 – Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък: от км 122+300,00 до км 149+316,06
и Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък: от км 166+548,00 до км 180+232,87“,
относно отразяване на изменения в обхвата на
съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5
и 6 ЗУТ, предвиждащи: 1. Етапно изграждане
на строежа – II етап – Път I-7 Шумен – Велики
Преслав – Върбица, участък: от км 122+300,00
до км 149+156,80, и 2. Промяна в технологията
на изпълнение на настилката. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред ВАС.
6901
442. – Община с. Руен, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов
мост на път III-208 „Провадия – Айтос“ при км
67+909“, I етап подобект: „Път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 67+712,80 до км 67+948
и рампа от км 67+948 до км 67+984 и нов мост
при км 67+909“ с възложител Агенция „Пътна
инфраструктура“. Проектът е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6844
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443. – Община с. Руен, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов
мост на път III-208 „Провадия – Айтос“ при км
67+909“, II етап подобект: „Път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 67+948 до км 68+230,97“
с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.
Проектът е изложен в стая № 23 в сградата на
Община Руен с административен адрес с. Руен 8540,
община Руен, област Бургас, ул. Първи май 18. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ.
6845

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 и
чл. 192 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Емил Любомиров Илчев от Благоевград, ул. Цар
Иван Шишман 18, ет. 2, ап. 8, срещу разпоредбите
на чл. 1, ал. 1; чл. 2, т. 1 – 8; чл. 5, т. 1, 2 и 5;
чл. 9 – 16; чл. 17, ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и 3; чл. 18,
ал. 1; чл. 19, ал. 4; чл. 20 – 22; чл. 24; чл. 31, ал. 1,
т. 1 и 2 и ал. 4; чл. 32, ал. 1 и 4; чл. 33, ал. 1, 2
и 4 – ведно с всички глоби, посочени поотделно
към тях, от Наредбата за опазване на общинската
собственост и обществения ред на територията на
община Благоевград, приета с Решение № 285 от
29.11.2001 г. Образувано е адм.д. № 612/2013 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.10.2013 г. от 10,30 ч.
6986
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.
дело № 1514 по описа за 2011 г. по депозирано
мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество (КОНПИ) – София, с правно основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
за отнемане в полза на държавата на имущество,
притежавано от Хюсеин Ахмед Мустафа от Бургас, к-с Меден рудник, бл. 14, вх. 7, ет. 1, ап. 1, на
стойност 174 995 лв., а именно:
– 1/2 идеална част от апартамент № 8, ет. 3
в бл. 415А, вх. Б, в Бургас, к-с Меден рудник, със
застроена площ 59,54 кв. м, състоящ се от две
стаи, кухня, баня-тоалетна и коридор, при граници: от изток – зелена площ, от запад – улица, от
север – стълбище, от юг – вх. В, отгоре – ап. № 11
на ет. 4, и отдолу – ап. № 5 на ет. 2, ведно с прилежащото избено помещение № 8 с площ 2,48 кв. м,
при граници: от изток – избено помещение № 9,
от запад – избено помещение № 7, от север – коридор, от юг – абонатна станция, ведно с 0,8491 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху терена, върху който е
построена сградата, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 38, том
VІІ, рег. № 9014, дело № 951 от 15.11.2004 г., вписан в СВ Бургас под № 155, том 36, дело № 8391
от 16.11.2004 г.;
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– лек автомобил марка „Волво 340“, рег.
№ А 2783 АТ, рама ХLB344723НС292021, двигател
№ D16С023945, цвят – зелен металик, придобит с
договор за покупко-продажба от 11.11.2004 г.;
– лек автомобил марка „Мерцедес С 320“, рег.
№ А4478 ВК, рама WDB2200251А435662, двигател
№ 64896030077044, цвят – черен металик, придобит
с договор за покупко-продажба от 14.04.2010 г.;
– лек автомобил марка „Фолксваген голф“,
рег. № А 2279 КМ, рама WVWZZZ1JZWB065917,
двигател № АКLЗ12481, цвят – светлосив металик;
– наличността по картова сметка в лева, карта
Виза, IBAN BG51RZBB91554029386914 в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по картова сметка в евро по
дебитна карта Виза, IBAN BG92RZBB91554429386914
в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по картова сметка в евро по
дебитна карта Виза, IBAN BG54RZBB91554429386924
в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по картова сметка в щатски долари по дебитна карта Виза, IBAN
BG31RZBB91554129386902 в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по картова сметка в лева по дебитна
карта Мастъркарт, IBAN BG89RZBB91554029386909
в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по картова сметка в евро по дебитна карта Мастъркарт, IBAN BG39RZBB91554429386903
в „Райфайзенбанк“ – АД;
– наличността по сметка в евро, IBAN BG66
BUIN78551481020618 в „Алианцбанк България“ – АД;
– наличността по банкова сметка в лева,
IBAN BG 81UNCR 9660 0006010409 в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– наличността по банкова сметка в лева, IBAN
BG 98UNCR 7630 1063926583 в „УниКредит Булбанк“ – АД, всички с титуляр ответника;
– сумата от 27 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес С 220“, рег.
№ А 9277 ВК, рама WDB2030061A398455, двигател
№ 61196230574004;
– сумата от 28 600 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка „Ауди ТТ“, рег. № А 7057 КВ,
рама TRUZZZ8N631021781, двигател № АUМ096010,
цвят сив металик; при условията на евентуалност
е предявен и се поддържа иск за отнемане на сумата от 2000 лв., представляваща обективираната
в договора от 27.07.2009 г. за покупко-продажба
като получена продажна цена от продажбата на
лек автомобил марка „Ауди ТТ“, рег. № А 7057 КВ,
рама TRUZZZ8N631021781, двигател № АUМ096010,
цвят сив металик.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.12.2013 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ третите лица, претендиращи
самостоятелни права върху това имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното гр. дело № 1514/2011 г.
на БОС, като предявят своите претенции пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
7009
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 109 по описа за 2012 г. по депозирано мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) – София,
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с правно основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД за
отнемане в полза на държавата на имущество,
притежавано от Иван Велев Велев от Бургас, к-с
Възраждане 39, вх. 1, ет. 1, Светлана Чанева Чанева от Бургас, ул. Сливница 61, Велизар Иванов
Велев от с. Лозарево, община Сунгурларе, област
Бургас, ул. Хаджи Димитър 10, Тодорка Петрова
Зенгинова от Бургас, к-с Меден рудник 112, вх. 4,
ет. 7, ап. 20, и „Велизар“ – ЕООД, със седалище
с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас, и
адрес на управление ул. Хаджи Димитър 10, представлявано от Велизар Иванов Велев, на стойност
666 048,57 лв., а именно:
– товарен автомобил марка и модел „Форд Сиера“, рег. № А 0250 АХ, рама WFONXXGBBNLA0635,
двигател № LА06351, жълт, с дата на първа регистрация 24.01.1991 г.;
– лек автомобил марка и модел „Мерцедес 250
Д“, рег. № А 1950 АА, рама WDB1241251D921776,
двигател № 61291210126245, черен, с дата на първа
регистрация 1.02.1989 г.;
– лек автомобил марка и модел „Мицубиши Паджеро“, рег. № А 4282 А, рама JMBONV240MJ468909,
двигател № 6G72Х06369, зелен, с дата на първа
регистрация 8.03.1995 г.;
– лек автомобил марка и модел „Фолксваген
Голф“, рег. № Б 3510 ЛК, рама 359549, двигател
№ 631122, светлосив, с дата на първа регистрация
1.01.1988 г.;
– лек автомобил марка и модел „Мерцедес
200 Д“, рег. № Б 8303 Н, рама 12312610033288,
двигател 615941100033457, черен, с дата на първа
регистрация 8.11.1977 г., както и от същите тези
лица сумата от 264 лв., съответно 187 лв., 4329 лв.,
4800 лв., 3500 лв. и 270 лв., представляващи пазарната стойност към момента на продажбата на
товарен автомобил марка и модел „Форд Транзит“,
рег. № А1836Н, рама WFOCXXGBVCLG70943, двигател № 4BALG70943, с дата на първа регистрация
24.06.1991 г., съответно на товарен автомобил марка
и модел „Форд Таурус“, с рег. № А1909 Т, рама
SFALXXBDWLPM69835, двигател № РМ69835, с дата
на първа регистрация 18.06.1993 г., лек автомобил
марка и модел „БМВ 325 ТД“, рег. № А2410АС, рама
WBAAE510101243745, двигател № 256T134948013,
с дата на първа регистрация 1.10.1994 г., лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“, рег.
№ 3339АН, рама WVWZZZ1HZPB150250, двигател № ABS611395, с дата на първа регистрация
28.05.1993 г., лек автомобил марка и модел „Рено
Клио“, рег. № А3340АН, рама VFIB57R0508523162,
двигател № E7FB706C078725, с дата на първа
регистрация 16.04.1992 г. и лек автомобил марка
и модел „Форд Експлорер“, рег. № А3242Т, рама
1FMDU34XXPUC64730, дата на първа регистрация 15.10.1991 г.; от Иван Велев Велев сумата от
5000 лв., съставляваща равностойността на дяловата
вноска, притежавана от това лице в капитала на
ПК „Коопетрол“ със седалище Бургас и адрес на
управление ул. Демокрация 104, представлявана
от Йорданка Станчева Стоянова, 345 банкноти,
всяка с номинал от 100 щатски долара, или общо
34 500 щатски долара с левова равностойност
65 024,57 лева (внесени в ТБ „Биохим“, клон Батенберг – София), предадени от Светлана Чанева
Чанева с протокол за доброволно предаване от
8.01.2003 г. по следствена поръчка СП 1047/2002 г.
след извършено претърсване и изземване въз основа на разпореждане от 7.01.2003 г. на Бургаския
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районен съд в апартамент, собственост на Иван
Велев Велев, в Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 39,
вх. 1, ап. 1, подробно и изчерпателно описани в
протокола за доброволно предаване от 8.01.2003 г.
и в обстоятелствената част на искането; златни
предмети (на стойност 3576,66 лв.) и часовници (на
стойност 1585 лв.), съхранявани в НСлС – София,
предадени от Светлана Чанева Чанева с протокол за
доброволно предаване от 8.01.2003 г. по следствена
поръчка СП 1047/2002 г. след извършено претърсване и изземване въз основа на разпореждане от
7.01.2003 г. на Бургаския районен съд в апартамент,
собственост на Иван Велев Велев, в Бургас, ж.к.
Възраждане, бл. 39, вх. 1, ап. 1, и по-специално:
– часовник – дамски с бяла метална верижка,
черен циферблат с надпис „Gucci Quartz“, с герб
на вътрешната му част с надпис „Gucci“;
– часовник – дамски с жълта метална верижка,
черен циферблат с надпис „Tissot“ с камъчета на
цифрите от 1 до 5 и от 9 до 11, а на местата за
„XII“ часа и на „VI“ на гърба надпис „Tissot“ G
324K и латински надписи;
– часовник – мъжки с метална верижка с
жълт и бял метал, черен циферблат, датник, три
допълнителни по-малки кръгли указващи механиз
ми, надпис на „Raymond Weil-Geneve“, с надпис на
гърба RW 7230, В 330894, Swiss Made и надписи с
латински букви;
– часовник – мъжки с метална верижка от
бял и жълт метал с черен циферблат, датник, три
допълнителни механизми в циферблата и един циферблат на верижката, герб на циферблата с надпис
„Breitling, Chronograph automatic“ на гърба надпис
„Breitling“, герб № 884 и надписи с латински букви;
– звена за верижки, бяла и жълта на цвят;
– часовник – мъжки със синя кожена верижка,
жълт метал на циферблата, син циферблат, датник,
герб, три допълнителни механизми, надпис „Breitling
1884“, на гърба „Breitling“ и други латински букви,
мъжка гривна с тегло 19,97 грама, дължина 25,5
см, плетка – тип Картие;
– мъжка гривна с тегло 29,87 грама, дължина
22 см, плетка – шарнирни пластини;
– част от ланец без закопчалка с тегло 14,75
грама, дължина 26,5 см, плетка – плоско;
– ланец – мъжки с тегло 38,68 грама, дължина
60 см, плетка – сплескан с кръгчета;
– ланец – мъжки с тегло 28,32 грама, дължина
59 см, плетка – кръгло;
– гривна – с камъни, дамска, с тегло 15,50
грама, дължина 17,5 см; плетка – ромбчета;
– пръстен – мъжки, бял и жълт метал, надпис
„Тrienke“ 07-Р-W с тегло 6,10 грама;
– медальон с надпис „К“, дамски с резба, тегло
3,53 грама;
– парченца – жълти – 2 бр., част от червеникавия ланец № 9, тегло в общ грамаж 0,08 грама,
както и сумата от 42 лв., съответно от 4500 лв.,
6500 лв., 4100 лв. и 5100 лв., представляващи пазарната стойност към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 300
ТД“, рег. № А443АМ, рама WDB1401351A431231,
двигател № 6069112007614, с дата на първа регистрация 7.11.1998 г., лек автомобил марка и
модел „Фолксваген Пасат“, рег. № А0943АН, рама
WVWZZZ31ZKE302781, двигател № RP248937, дата
на първа регистрация 5.06.1989 г., лек автомобил
марка и модел „Мерцедес 240“, рег. № А0946АН, рама
WDB12312310320320360, двигател № 61691210273608,
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дата на първа регистрация 25.02.1982 г., лек автомобил марка и модел „Опел Вектра“, рег.
№ А0947АН, рама W0L000087M5047833, двигател
№ C16NZ02KO2057, дата на първа регистрация
2.10.1990 г., и лек автомобил марка и модел „Ауди
80“, рег. № А0948АН, рама WAUZZZ89ZKA186347,
двигател № RU110393, дата на първа регистрация
24.02.1989 г.; от Велизар Иванов Велев сумата от
40,34 лв. по спестовен влог № 7939349 при „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал гр. Сунгурларе, открит на
26.11.1994 г., ведно с лихвата върху нея до нейното
окончателно плащане; от Светлана Чанева Чанева
сумата от 5000 лв., съставляваща равностойността
на дяловата вноска, притежавана от това лице в
капитала на ПК „Коопетрол“ със седалище Бургас
и адрес на управление ул. Демокрация 104, представлявана от Йорданка Станчева Стоянова, както
и сумата от 98 140 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на недвижим
имот, представляващ жилище – апартамент в Бургас,
к-с Възраждане, бл. 39а, вх. А, ет. 1, ап. 1, застроен
на 105,47 кв. м, състоящ се от две спални, дневна,
кухня, баня, WС, дом. пом. трапезария, дрешник,
при граници: изток – външен зид, запад – външен
зид, север – външен зид, юг – апартамент № 2,
отгоре – Ченко Никилов, отдолу – изби и избено
помещение № 1, при граници: от изток – абонатна,
от запад – външен зид, от север – външен зид, от
юг – коридор, както и 3,314 % идеални части от
правото на строеж и съответните идеални части от
общите части на сградата.
Отправено е и искане за обявяване недействителна по отношение на държавата на сделката,
сключена на 28.01.2003 г. с нотариален акт № 178,
том І, нотариално дело № 232/2003 г., по силата
на която правото на собственост по отношение
на следните недвижими имоти в МЖС в Бургас,
к-с Лазур, ул. Карлово 25а, в УПИ VII-182, целият с площ от 522 кв. м в кв. 16 по плана на ж.к.
Лазур, при граници: от изток – парцел VI-179, от
север – парцел 1-181, от запад – ул. Карлово, от
юг – ул. Калофер, а именно:
– апартамент № 12, тип мезонет, разположен
на 5 и 6 надземен етаж (4 и 5 жилищен етаж), със
застроена площ 202,54 кв. м, състоящ се от: на първо
ниво, разположено на пети надземен етаж – от три
стаи, дневна, кухня, столова, коридор, два санитарни
възела, стълбище към второ ниво и три тераси,
при граници на това ниво: от изток – вътрешен
двор и коридор, от север – вътрешен двор, от запад – улица, от юг – стълбищна клетка, коридор
и апартамент № 11, на второ ниво, разположено
на шести надземен етаж – от две стаи, емпоре,
стълбище към първо ниво, един санитарен възел и
две тераси, при граници: от изток и север – двор,
от запад – улица и ателие № 5, от юг – стълбищна клетка, коридор и ателие № 5, ведно с избено
помещение № 22, разположено в подземния етаж
на сградата с площ 6,42 кв. м, при граници: от
изток – стълбище, от север – подземен паркинг,
от запад – зид към улица, от юг – мазе № 21 и
коридор, избено помещение № 20, разположено
в подземния етаж на сградата с площ 3,48 кв.м,
при граници: от изток – коридор, от север – мазе
№ 21, от запад – зид към улица, от юг – мазе
№ 19 и избено помещение № 21, разположено в
подземния етаж на сградата с площ 4,04 кв.м, при
граници: от изток – коридор, от север – мазе № 22,
от запад – външен зид, от юг – мазе № 20, както и
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съответстващите идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата,
което жилище е образувано след обединяване на
апартамент № 12 на четвъртия етаж с площ 61,10
кв. м, ателие № 6 на пети етаж с площ 59,91 кв.
м и ателие № 2 с площ 81,53 кв. м, извършено
въз основа на издадено строително разрешение и
съгласувани и одобрени от Община Бургас инвестиционни проекти и който апартамент съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, е с идентификатор 07079.607.164.1.12, с площ 61,10 кв. м,
прилежащи части – мазе № 20 – 3,84 кв. м,
при съседи на същия етаж: 07079.607.164.1.11,
07079.607.164.1.22, под обекта – 07079.607.164.1.8,
над обекта – 07079.607.164.1.25, 07079.607.164.1.26;
а ателие № 6 е с идентификатор 07079.607.164.1.26,
с площ 59,91 кв. м, прилежащи части – мазе
№ 22 – 6,42 кв. м, при съседи – на същия етаж
07079.607.164.1.25, под обекта – 07079.607.164.1.12,
07079.607.164.1.22, над обекта – няма; а ателие № 2 е с идентификатор 07079.607.164.1.22,
с площ 81,53 кв. м, прилежащи части мазе
№ 21 – 4,04 кв. м, при съседи на същия етаж:
07079.607.164.1.12, под обекта – 07079.607.164.1.9,
над обекта – 07079.607.164.1.25, 07079.607.164.1.26;
– 2/9 идеални части от подземен паркинг в
сутерена, целият с площ 227,32 кв. м, при граници
за целия паркинг: от изток – калканен зид, от север – рампа и калканен зид, от запад – стълбище,
ул. Карлово и медико-техническа лаборатория, от
юг – мазе № 22, стълбище, мазе № 4, мазе № 5, мазе
№ 6, с право на реално ползване върху паркомясто
№ 5, с площ 15 кв. м, при граници: от изток – маневрена площ на подземен гараж и паркомясто
№ 6, от юг – паркомясто № 4, от запад – външен
зид, от север – рампа; паркомясто № 6 с площ 15
кв. м, при граници: от изток – маневрена площ
на подземен паркинг, от юг – паркомясто № 3, от
запад – паркомясто № 5, от север – рампа, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и който съгласно кадастрална карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, представлява самостоятелен
обект, предназначението на същия – гараж в сграда с прилежащи части: подземен паркинг и е с
идентификатор 07079.607.164.1.15, при съседи – на
същия етаж: 07079.607.164.1.14, под обекта – няма,
над обекта – 07079.607.164.1.16, 07079.607.164.1.17,
07079.607.164.1.18, 07079.607.164.1.14, намиращ се в
сграда с идентификатор 07079.607.164.1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.607.164,
е прехвърлено от това лице на Тодорка Петрова
Зенгинова, като същите бъдат отнети в полза на
държавата от Светлана Чанева Чанева; при условията на евентуалност е предявен и се поддържа иск
за сумата 142 220 лв., получена от Светлана Чанева
Чанева и представляваща пазарната стойност към
момента на продажбата на така описаните по-горе
недвижими имоти в Бургас, ул. Карлово 25а.
Отправя се на последно място искане за обявяване недействителна по отношение на държавата
на сделката, сключена на 27.01.2003 г. с нотариален
акт № 36, том І, нотариално дело № 40/2003 г.,
по силата на която правото на собственост по
отношение на следния недвижим имот, а именно:
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– УПИ, намиращ се в с. Лозарево, община
Сунгурларе, област Бургас, с площ 1280 кв. м,
съставляващ парцел I – за имот 179 в кв. 19 съгласно действащия застроителен регулационен
план, при граници: от север – залесен терен, от
изток – парцел 11 – 180, от юг и запад – улици,
заедно с построената в него жилищна сграда и
всички останали подобрения и насаждения на
имота, който имот по кадастралния план на с.
Лозарево, община Сунгурларе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2273 от 29.12.2000 г. на МРРБ,
е с площ 1,421 дка, ведно с 2 сгради, първата с
№ 501.179.1 на 1 етаж, еднофамилна – 86 кв. м,
втората с № 501.179.2 на 1 етаж, еднофамилна – 10
кв. м, при съседи на имота: № 501.180 – поземлен
имот, № 501.5004 – улица – Община Сунгурларе,
№ 501.5016 – улица – Община Сунгурларе, който
понастоящем е ПИ 501.179, отговаря на нормите
на чл. 19, ал. 6 ЗУТ и е отреден за газстанция е
прехвърлено от Светлана Чанева Чанева на „Велизар“ – ЕООД, като същият бъде отнет в полза на
държавата от Светлана Чанева Чанева; при условията на евентуалност се поддържа иск за сумата
16 980 лв., получена от Светлана Чанева Чанева и
представляваща пазарната стойност към момента
на продажбата на така описания и посочен по-горе
недвижим имот в с. Лозарево, община Сунгурларе,
област Бургас.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.12.2013 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ третите лица, претендиращи
самостоятелни права върху това имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат да
встъпят в образуваното гр.д. № 109/2012 г. на БОС,
като предявят своите претенции пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
7010
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. дело
№ 867 по описа за 2012 г. по депозирано мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ) – София, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане
в полза на държавата на имущество, притежавано
от Янко Митев Пенев от гр. Черноморец, и „Спика – К“ – ЕООД, ЕИК 102877077, гр.Черноморец,
на стойност 452 816 лв., а именно:
– втори жилищен етаж от триетажната масивна
жилищна сграда, с идентификатор № 81178.502.370.1,
по нотариален акт имотът представлява втори жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, състояща се
от партерен и два жилищни етажа и намираща
се в гр. Черноморец, община Созопол, ул. Антон
Страшимиров 22, като жилищният етаж се състои
от две спални, дневна, трапезария, кухня, баня, тоалетна, коридор и е застроен на 107,69 кв. м, заедно
с гараж № 2 на партера с площ 22,42 кв. м, както
и складово помещение № 2 на партера с площ 6,82
кв. м, заедно с 47,762 % идеални части от общите
части на сградата и същите от правото на строеж
върху държавно дворно място, съставляващо парцел
ХІІ-368 в кв. 41 по плана на селото, с площ 460
кв. м, при граници: парцели ХІІІ-369, ІV-360, V-361,
ХІ-367 и улица; сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор № 81178.502.370, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при
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съседи – 81178.502.369, 81178.502.265, 81178.502.363,
81178.502.362, 81178.502.371;
– склад ГСМ с идентификатор № 81178.32.402.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, адрес на имота:
гр. Черноморец, сградата е построена в поземлен
имот с идентификатор № 81178.32.402, със застроена
площ 112 кв. м, брой етажи – 1, предназначение:
складова база, склад, при граници – от всички страни външни зидове, който е идентичен с описания
в нотариален акт за собственост № 152, том ІV,
рег. № 5590, дело № 582 от 2003 г., а именно: склад
ГСМ със застроена площ 120 кв. м, застроен обем
348 куб. м, намиращ се в с. Черноморец, община
Созопол, област Бургас, изграден в източната част
на стопанския двор на ЗКПУ„Черноморец“ в парцел ХІІІ по документ за собственост, а по скица в
имот № 000213 в местността Кайряка с площ 0,886
дка, при граници: от изток – земеделски земи, от
запад – земеделски земи, от север – обслужващ
път, от юг – земеделски земи, на основание чл. 4
ал. 1 ЗОПДИППД;
– дворно място с площ 230/460 кв. м с идентификатор № 81178.502.370, с адрес на поземления имот:
гр. Черноморец, ул. Антон Страшимиров 19, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
при съседи: 81178.502.369, 81178.502, 81178.502.363,
81178.502.362, 81178.502.371, съставляващо УПИ
ХІІ-368 в кв. 41 по плана на с. Черноморец при
граници: от север – УПИ ХІІІ-369 в кв. 41, от
юг – УПИ ХІ-367 в кв. 41, от изток – УПИ ІV-360
в кв. 41, от запад – улица, на основание чл. 7, т. 2
ЗОПДИППД;
– автомивка с площадка, намираща се в стопанския двор на ЗКПУ „Черноморец“ в с. Черноморец,
община Созопол, област Бургас, с идентификатор
№ 81178.32.414, адрес на поземления имот: гр.
Черноморец, местност Кайряка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – за стопански двор, при съседи – 81178.32.415, 81178.32.434, кад. № 197 в парцел
ІІІ с разгърната застроена площ 382 кв. м и площ
на имота 0,387 дка, при граници: от изток – парцел
IV, от запад – главен път, от север – обслужващ
път, от юг – парцел V, на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
– колиен кантар и оборудване – везна „Вану
20000“, намиращ се в северозападната част на
стопански двор на ЗКПУ „Черноморец“ в с. Черноморец, община Созопол, област Бургас, кад.
№ 198, в парцел IV, РЗП – 50 кв. м, ЗО – 197 куб.
м, проектна площ – 345 кв. м, при граници: от
изток – парцел V, от запад и север – обслужващ
път, от юг – парцел V, съгласно приложено постановление за възлагане на недвижим имот № 15 от
10.11.2003 г., идентичен с имот с идентификатор
№ 81178.32.413.1, представляващ селскостопанска
сграда със застроена площ 18 кв. м, разположена
в поземлен имот с идентификатор 81178.32.413,
съгласно кадастрална карта на с. Черноморец,
община Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК и приложената кадастрална скица
на сграда № 21822 от 25.04.2008 г., на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД;
– 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 81178.502.311 с площ 307 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
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начин на трайно ползване – ниско застрояване
до 10 м, при съседи – 81178.502.313, 81178.502.328,
81178.502.312, 81178.502.310, със стар идентификатор УПИ ХІV-273, с площ 310 кв. м, в квартал 34,
по плана на гр. Черноморец, идентичен с бивш
УПИ ІІІ, в бивш квартал 31, ведно с построените
в имота сграда с идентификатор № 81178.502.311.1,
със застроена площ 61 кв. м, брой етажи – два,
предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор № 81178.502.311.2 със застроена площ 4 кв. м, с предназначение – постройка
на допълващо застрояване; сграда с идентификатор
№ 81178.502.311.3 със застроена площ 6 кв. м, с
предназначение – жилищна сграда, еднофамилна,
на основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД;
– 1/2 идеална част от следните недвижими
имоти в гр. Черноморец, община Созопол, област
Бургас, с административен адрес: ул. Оборище
1, а именно: поземлен имот с идентификатор
81178.502.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Черноморец, община Созопол,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-12
от 24.04.2007 г. на изпълнителния директор на
АК, с площ 368 кв. м, с трайно предназначение
на територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор – 272, в квартал 34, парцел ХV, при
съседи – 81178.502.309; 81178.502.328; 81178.502.313;
81178.502.311; 81178.502.229, ведно с построената в
имота сграда с идентификатор № 81178.502.310.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, застроена площ 73 кв. м, брой етажи – два,
предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,
при граници – от всички страни външни зидове,
както и сграда с идентификатор № 81178.502.310.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
застроена площ 36 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – друг вид обществена сграда, която сграда
съгласно разрешение за строеж № 13 от 20.05.1996 г.
е магазин за пакетирани стоки, при съседи – от
всички страни външни зидове, на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД;
– 1/4 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 81178.32.449 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Черноморец, община
Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, с площ 16 000 кв. м, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – за стопански двор, при съседи:
от юг – 81178.32.348, 81178.32.390, 81178.32.212, от
изток – ПИ 81178.32.211, от север – И 81178.32.434
и 81178.32.402; от запад – ПИ 81178.32.448, като
посоченият поземлен имот е част от бивш поземлен имот с идентификатор № 1178.32.400, съгласно
Заповед № КД-14-02-1485 от 30.10.2009 г. на началника на СГКК – Бургас, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Черноморец, община
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Созопол, област Бургас, на основание чл. 7, т. 2
ЗОПДИППД;
– нива в местността Турски гробища, землище
на с. Вълчи извор, община Болярово, област Ямбол,
имот № 026020 с ЕКАТТЕ 12588, с площ 11,421 дка,
категория четвърта, при граници и съседи: имот
№ 000154, път III клас на МРРБ – ИА „Пътища“,
землищна граница, имот № 000001, вътрешна
река на МОСВ, имот № 000148, пасище, мера на
община Болярово, имот № 000149, полски път
на община Болярово; върху имота има следните
ограничения: 12 електропровод 110 kV; на 20 метра
от двете страни на крайните проводници или на
24 метра от оста на електропровода не могат да
се строят сгради и съоръжения и да се засажда
високостеблена растителност, на основание чл. 4
ЗОПДИППД;
– товарен автомобил марка „Тойота Ланд
Круизер“ с ДК А 8134 КН, дата на първоначална
регистрация 24.04.1991 г., регистрация в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас – 18.12.2008 г.,
шаси JTIVOLJ7009027396, двигател № 2L1443553,
на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД;
– сумата 43 850 лв., представляваща полученото по реализирани възмездни сделки от първия
ответник на основание чл. 4 ЗОПДИППД;
– наличната сума по банкова сметка на името
на Янко Пенев Митев в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
№ 4469380 на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД;
– наличната сума по банкова сметка в евро
на името на Янко Митев Пенев в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, с IBAN № ВG 35 ВРВI
7937 44 18514601, на основание чл. 4 ЗОПДИППД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.12.2013 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ третите лица, претендиращи
самостоятелни права върху това имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното гр. дело № 867/2012 г. на
БОС, като предявят своите претенции пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
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Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите
на „Мигтон – нет“ – ЕООД, в открито производство
по несъстоятелност, ЕИК 115816875, с. Войводиново,
област Пловдив, община „Марица“, ул. Александър
Стамболийски 25, да се явят по т.д. № 459/2013 г.
по описа на ПОС – XVIII състав, за съдебно заседание, което ще се проведе на 24.10.2013 г. в
9,15 ч. в зала № 8 на Пловдивския окръжен съд,
бул. Шести септември 167, за разглеждане на
молбата на „Мигтон – нет“ – ЕООД, в открито
производство по несъстоятелност, за отмяна на
решенията, взети на събрание на кредиторите на
„Мигтон – нет“ – ЕООД, в открито производство
по несъстоятелност, проведено на 30.05.2013 г.
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