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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 1 октомври 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2013 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностит е по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 след думите „на отпадъците“ се
добавя „, вкл. предварително третиране преди оползотворяване (код R12 по смисъла на
приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО“.
2. В т. 7 думите „и/или събиране и съхраняване“ се заличават.
3. Създава се нова т. 8:
„8. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на приложение № 2 към
§ 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на ОЧЦМ по образец
съгласно приложение № 6;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „по т. 7“ се заменят с „по т. 8“, а думите
„и/или обезвреждане“ се заличават.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1
се водят за всяка площадка по кодове.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и
9 се водят за всяко съоръжение/ инсталация/
площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се
водят по една за съответната дейност с отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от
третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за
третиране на отпадъци се води само отчетна
книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на
отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна
книга по чл. 7, т. 9.
(5) В една отчетна книга по ал. 1 може да
се водят два или повече отпадъка, като за
всеки код на отпадък трябва да има отделно
обособена част/раздел на общата книга.

(6) В случай че на една и съща площадка
се извършват дейности с отпадъци, за които
се изисква водене на отчетни книги по чл. 7,
т. 3 и 5, се води само отчетна книга по приложение № 4.
(7) В случай че на една и съща площадка
се извършват дейности с ОЧЦМ, за които се
изисква водене на отчетни книги по чл. 7,
т. 8 и 9, се води само отчетна книга по приложение № 4.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или унищожени“ се
заличават.
2. В ал. 2 в основния текст думите „по
чл. 7, т. 2 – 8“ се заменят с „по чл. 7, т. 2 – 9“.
3. В ал. 4 думите „от компетентния орган
по чл. 2“ се заменят с „в 14-дневен срок от
постъпване на искането по ал. 1“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по чл. 36 ЗУО и по чл. 9,
ал. 4 лицата могат да водят незаверени отчетни
книги до произнасяне на компетентния орган.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „еднократно“ се заменя
с „минимум веднъж месечно“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 7, т. 2 – 8 се
попълват, като всяка дейност се отразява
по дати“ се заменят с „по чл. 7, т. 2 – 9 се
попълват, като всяка дейност с отпадъци се
отразява по дати“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 7, т. 7 и 8 и непосредствено след извършване на сделката и“
се заменят с „по чл. 7, т. 7, 8 и 9 и непосредствено след извършване на дейностите по“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай че през календарен месец
или период от месеца не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен
отпадък, това също се отразява в отчетната
книга, като еднократно се записва на един
ред „не е извършвана дейност с отпадъци за
месец/период от месец“ и се посочва месецът
или периодът от месеца, през който не е извършвана дейност с отпадъци.“
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случай че през календарен месец или
период от месеца не са образувани отпадъци,
това също се отразява в отчетната книга, като
еднократно се записва на един ред „не са образувани отпадъци за месец/период от месец“ и
се посочва месецът или периодът от месеца,
през който не са образувани отпадъците.
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(6) В случаите по ал. 4 и 5 записи се правят
за всички отпадъци във всички таблици на
съответната отчетна книга в срок до 5 дни
след изтичането на съответния месец.“
§ 5. В чл. 11, ал. 4 думите „съгласно търговския регистър,“ се заличават и след думите
„на дружеството“ се добавя „поставени на
последната страница на отчетната книга“.
§ 6. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
„(4) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена, подпис и
длъжност на лице с представителна власт или
пълномощник, както и печат на дружеството.“
§ 7. В чл. 14 се създава т. 3:
„3. ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 17.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „и/или опасни отпадъци“ се добавя „(в т. ч. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),
извън обхвата на Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства (ДВ,
бр. 7 от 2013 г.)“.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на
Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, по образец съгласно приложение № 15;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване на ОЧЦМ (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение
№ 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО), предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 17а.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „отпадъци“ се добавя
„(в т. ч. ИУМПС, извън обхвата на Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства)“.
2. В ал. 8 думите „по ал. 4 и 5“ се заменят
с „по ал. 5“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 след „ИУМПС“ се добавя
„попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че съвместно се извършват
дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 1 или ал. 3,
или 6 или 9 или чл. 17, ал. 1, се предоставя
само съответният годишен отчет по чл. 16,
ал. 1, 3, 6 или 9 или чл. 17, ал. 1.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай че съвместно се извършват
дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 4, се
предоставя само годишният отчет по ал. 1.“
§ 12. В чл. 20, ал. 2 думите „за управление на отпадъците“ се заменят с „по чл. 24,
ал. 1 ЗУО“.
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§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се заличават думите „и/или брокер по § 1,
т. 5 от ДР на ЗУО“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата, извършващи дейности като
брокер по § 1, т. 5 от ДР на ЗУО, предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, извършващи дейности по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно
превози на отпадъци (OB L 190/1), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1013/2006“, в
качеството си на нотификатори, получатели
на отпадъци или съоръжения за оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 35.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, уреждащи превози на отпадъци
по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите,
за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец
съгласно приложение № 36.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Към годишната справка-декларация
по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, попълнени и подписани в полета
13 и 14, за всеки извършен превоз/износ.“
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „съгласно търговския
регистър“ се заличават.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случай че през отчетния период не са
образувани отпадъци и/или не са извършвани
дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните
площадки и кодове на отпадъци, които не са
образувани и/или с които не е извършвана
конкретна дейност.“
3. Алинея 9 се отменя.
4. Алинея 10 става ал. 9.
§ 16. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) За вписване в регистъра по чл. 24,
а л. 1, т. 4 преди започване на дейност та
задължените лица попълват и предоставят
по електронен път на интернет страницата
на ИАОС регистрационен образец по чл. 25,
ал. 1, т. 6 и документ съгласно чл. 25, ал. 2.“
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на РИОСВ предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС издадените
и влезли в сила, в т. ч. и тези с прекратено
действие или отнети през предходния месец
разрешения по чл. 67 ЗУО, регистрационни
документи по чл. 78 ЗУО и списък на документите по образец съгласно приложение № 43.“
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2. В ал. 4 след думите „прекратено действие“ се добавя „или отнети“.
§ 18. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думите „юридическо лице“ се
добавя „регистрирани по ЗТР“.
§ 19. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Документите за водене на отчетност по
тази наредба се водят единствено на хартиен
носител до изграждането на информационната система, отговаряща на изискванията
на ЗЕДЕП.“
§ 20. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Oтчетните книги се прошнуроват,
заверяват, като страниците им се номерират. Отчетните книги съгласно чл. 8, ал. 1 и
2 се съхраняват на площадката, на която се
извършват дейности с отпадъци, а отчетните
книги по чл. 8, ал. 3 се съхраняват на място,
по адрес на управлението.“
§ 21. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 11, § 12 и § 13:
„§ 11. Документите за предоставяне на
информация по тази наредба се предоставят
в ИАОС единствено на хартиен носител до
изграждането на информационната система,
отговаряща на изискванията на ЗЕДЕП.
§ 12. С влизане в сила на тази наредба се
прекратява воденето на отчетни книги по
приложение № 6, в случай че на една и съща
площадка с ОЧЦМ се извършват дейности по
събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на приложение № 2 към
§ 1, т. 13 от ДР на ЗУО) и по оползотворяване
и/или обезвреждане на ОЧЦМ.
§ 13. Заверените отчетни книги по Наредба
№ 2 от 2013 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се водят
до приключването, повредата им.“
§ 22. В приложение № 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „транспортиране и
за събиране“ се заменят с „транспортиране
или за събиране“.
2. Забележката под т. 5 се изменя така:
„Забележка: информацията по т. 1 – 5 се
попълва в момента на завеждане на отчетната
книга; т. 5 – посочва се дейността, за която
се води отчетната книга: 1. събиране и транспортиране или 2. събиране и съхраняване.“
3. Забележките под таблица 1 се изменят
така:
„Колона 2 – попълва се кодът на отпадъка
съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колони 3 и 4 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА:
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 – категория от приложение № 1
към Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
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Колона 4 – 1.1. за произход от бита и
наличие на маркировка; 1.2. за произход от
бита и липса на маркировка; 2.1. за произход
извън бита и наличие на маркировка; 2.2. за
произход извън бита и липса на маркировка
За приети НУБА се попълва:
Колона 3 – вид на НУБА: А – автомобилни;
И – индустриални; П – портативни.
Ко лон а 4 – поп ъ л в а с е оп ис а н ие н а
НУБА – например: оловно-кисели; никелка дмиеви; литиево-йонни; никел – мета л
хибридни; и т. н.
Колона 5 – попълва се името на юридическо
лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка (при дейности по
събиране и съхраняване) или физическо лице
или името на страната, от която е извършен
внос/въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга
страна в колона 5 се попълва наименованието
на страната, а в колона 6 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъкът.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в колона 5 се попълва „физическо
лице“, а колона 6 не се попълва.
Колона 7 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъкът, като изрично се
упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита
или 2. извън бита, освен в случаите, когато
отпадъкът се получава от лице, извършващо
дейности по събиране и транспортиране или
събиране и съхраняване на отпадъци.
Колона 10 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес
на друга собствена площадка (при дейности
по събиране и съхраняване) или името на
страната, за която е извършен износ/изпращане на отпадъка.
В случаите на предаване на отпадъци за
друга страна в колона 10 се попълва наименованието на страната, а в колона 11 се
попълва юридическото лице, на което се
предава отпадъкът.
Колона 12 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО.
Колони 13 – попълва се дейността съгласно
приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2
към § 1, т. 13 ЗУО.
Колона 14 – попълва се описание на дейността по третиране (например балиране,
шредиране, разкомплектоване и т. н.).“
§ 23. В приложение № 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В забележките под таблица 1:
а) забележката към колона 1 се изменя така:
„Колона 1 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО и
видът на отпадъка (например мед, алуминий,
олово, цинк и т. н.);“
б) добавя се забележка към колона 5:
„Колона 5 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка или физическо лице
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или името на страната, от която е извършен
внос/въвеждане на отпадъка. В случай на
произход на отпадъка от друга страна в колона
5 се попълва наименованието на страната,
в колона 6 се попълва юридическото лице,
от което се получава отпадъкът. В случай
на произход на отпадъка от физически лица
в колона 5 се попълва „физическо лице“, а
колона 6 не се попълва;“
в) забележката към колона 7 се изменя така:
„Колона 7 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято
дейност се образува отпадъкът или видът и
дата на сертификата/декларацията за произход
на ОЧЦМ, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се
получава от лице, извършващо дейности по
събиране и транспортиране или събиране и
съхраняване на отпадъци.“
2. В забележките под таблица 2:
а) забележката към колона 2 се изменя така:
„Колона 2 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО и
видът на отпадъка (например мед, алуминий,
олово, цинк и т. н.);“
б) забележката към колона 5 се изменя така:
„Колони 5 – попълва се дейността съгласно
приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2
към § 1, т. 13 ЗУО;“
в) забележката към колона 6 се изменя така:
„Колона 6 – попълва се описание на дейността по третиране (например балиране,
шредиране, разкомплектоване и т. н.);“
г) текстът „Колони 5 и 6 – попълват се
дейностите и наименованията съгласно приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2 към
§ 1, т. 13 ЗУО“ се заличава.
3. В забележките под таблица 4:
а) забележката към колона 2 се изменя така:
„Колона 2 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО и
видът на отпадъка (например мед, алуминий,
олово, цинк и т. н.);“
б) добавя се забележка към колона 5:
„Колона 5 – попълва се името на юридичес
ко лице или едноличен търговец или адрес
на друга собствена площадка или името на
страната, за която е извършен износ/изпращане на отпадъка. В случаите на предаване
на отпадъци за друга страна в колона 5 се
попълва наименованието на страната, в колона
6 се попълва юридическото лице, на което се
предава отпадъкът.“;
в) забележката към колона 7 се изменя така:
„Колона 7 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец/брокер на отпадъци от регистъра на търговците
и брокерите на отпадъци;“
г) текстът „При предаване на компоненти
за повторна употреба колона 12 не се попълва,
а в колона 13 се записва „повторна употреба“
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се заменя с „При предаване на компоненти за
повторна употреба колона 8 не се попълва, а
в колона 9 се записва „повторна употреба“;“
д) забележката към колона 8 се изменя така:
„Колони 5 – попълва се дейността съгласно
приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2
към § 1, т. 13 ЗУО;“
е) забележката към колона 9 се изменя така:
„Колона 6 – попълва се описание на дейността по третиране (например балиране,
шредиране, разкомплектоване и т. н.);“
ж) текстът „Колони 8 и 9 – попълват се
дейностите и наименованията съгласно приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2 към
§ 1, т. 13 ЗУО“ се заличава.
§ 24. В приложение № 5:
1. В заглавието думата „и“ се изменя с „или“.
2. В забележката под т. 5 след думите „завеждане на отчетната книга“ се поставя точка
и се добавя „В т. 5 се посочва дейността, за
която се води отчетната книга: 1. търговец на
отпадъци или 2. брокер на отпадъци.“
3. Забележката под таблица 1 се изменя така:
„Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или
името на страната, от която е извършен внос/
въвеждане на отпадъка. В случай на произход на отпадъка от друга страна в колона 4
се попълва наименованието на страната, в
колона 5 се попълва юридическото лице, от
което се получава отпадъкът.
Колона 6 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято
дейност се образува отпадъкът, или № на
търговец/брокер на отпадъци от регистъра на
търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 9 – попълва се името на юридическо
лице или едноличен търговец или името на
страната, за която е извършен износ/изпращане на отпадъка. В случаите на предаване
на отпадъци за друга страна в колона 9 се
попълва наименованието на страната, в колона
10 се попълва юридическото лице, на което
се предава отпадъкът.
Колона 11 – попълва се № на документ съг
ласно чл. 35 ЗУО или № на търговец/брокер
на отпадъци от регистъра на търговците и
брокерите на отпадъци или № на нотификация
по Регламент (ЕО) № 1013/2006 или Приложение VII по Регламент (ЕО) № 1013/2006.“
§ 25. В приложение № 6:
1. След думите „Приложение № 6 към чл. 7,
т. 7“ се добавя „и 8“.
2. Заглавието на приложението се изменя
така:
„От чет на к нига за съби ране и т ранспортиране или за събиране и съхраняване
(ополз отворяване с код R13 по смисъла на
приложение 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО)
на отпадъци от черни и цветни метали“.
3. Забележката под т. 5 се изменя така:
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„Забележка: информацията по т. 1 – 5 се
попълва в момента на завеждане на отчетната
книга; т. 5 – посочва се дейността, за която
се води отчетната книга: 1. събиране и транспортиране или 2. събиране и съхраняване.“
4. Забележката под таблица 1 се изменя така:
„Колона 1 – попълва се кодът на отпадъка
съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 2 – посочва се видът на отпадъка
(например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.),
като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен
в случаите, когато отпадъкът се получава от
лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване
на отпадъци.
Колона 4 – попълва се името на юридическо
лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка (при дейности по
събиране и съхраняване) или физическо лице
или името на страната, от която е извършен
внос/въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга
страна в колона 4 се попълва наименованието
на страната и юридическото лице, от което
се получава отпадъкът.
Колона 5 – посочва се видът на съответния
документ.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в колона 4 се попълва „физическо
лице“, а в колона 5 се попълва декларацията
за произход.
В слу чай на произход на отпадъка от
друго юридическо лице/едноличен търговец
или друга собствена площадка, които не са
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генератори на отпадъка, в колона 5 се записва ЕИК на юридическото лице/едноличния
търговец или адрес на другата площадка, а
колона 6 не се попълва.
Колона 9 – попълва се името на юридическо
лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка (при дейности по
събиране и съхраняване) или името на страната, за която е извършен износ/изпращане
на отпадъка.
В случаите на предаване на отпадъци за
друга страна в колона 9 се попълва наименованието на страната, а в колона 10 се попълва юридическото лице, на което се предава
отпадъкът.
Колона 11 – попълва се № на документ
съгласно чл. 35 ЗУО.
Колони 12 – попълва се дейността съгласно
приложение 1 към § 1, т. 11 и приложение 2
към § 1, т. 13 ЗУО.
Колона 13 – попълва се описание на дейността по третиране (например балиране,
шредиране, разкомплектоване и т. н.).“
§ 26. Приложение № 7 се отменя.
§ 27. В приложение № 8 се правят следните
изменения:
1. Навсякъде след думите „лице с представителна власт“ се добавя „или пълномощник“.
2. Навсякъде думите „или № на търговец/
брокер на отпадъци от регистъра на търгов
ците и брокерите на отпадъци“ се заличават.
§ 28. В приложение № 10 се правят следните изменения:
1. Добавя се нова таблица към т. II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

Община

ЕИК

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Произход

1

2

3

4

5

Количество
тон
6

Колони 1 и 2 – попълва се име и ЕИК на общината, от чиято територия е приет за транспортиране
отпадъкът.
Колона 3 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка.
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1. от бита или 2. извън бита, освен в случайте, когато
отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и
съхраняване на отпадъци.

2. Забележката към колона 5 под таблицата се изменя така:

„Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци
от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.“

§ 29. В приложение № 12 забележката към колона 4 под таблицата към IV.А се изменя така:

„Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци
от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.“
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§ 30. В приложение № 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличават се думите:
„Местоположение на обекта:
Община: ............................ Населено място: ..........................ЕК АТТЕ: ...............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: ........................................ Лице за контакти: .....................................................................
имейл: .............................................................................................................................................................................“

2. Забележката към колона 4 под таблица 2 към II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ се изменя така:

„Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци
от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.“

§ 31. В приложение № 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличават се думите:
„Местоположение на обекта:

Община: ............................ Населено място: ..........................ЕК АТТЕ: ...............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: ........................................ Лице за контакти: .....................................................................
имейл: .............................................................................................................................................................................“

2. Забележката към колона 4 под таблица 2 към II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ се изменя така:

„Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци
от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.“

§ 32. В приложение № 15 се заличават думите:
„Местоположение на обекта:
Община: ............................ Населено място: .......................... ЕК АТТЕ: ...............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: ........................................ Лице за контакти: .....................................................................
имейл: .............................................................................................................................................................................“

§ 33. В приложение № 16 се заличават думите:
„Местоположение на обекта:
Община: ............................ Населено място: .......................... ЕК АТТЕ: ...............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: ........................................ Лице за контакти: .....................................................................
имейл: .............................................................................................................................................................................“

§ 34. Приложение № 17 се изменя така:

„Приложение 17
към чл. 14, т. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
ЗА .............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ................................................................................................................
ЕИК: ................................................................................................................................................................................
Документ по чл. 35 ЗУО № ................................................................................................... дата...........................
(попълва се № на документа и дата на издаване)
Адрес на управлението:
Община: ............................ Населено място: .......................... ЕК АТТЕ: ...............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .............................. Лице за контакти: ...............................................................................
Имейл: .............................................................................................................................................................................
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II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община
1

ЕИК
2

Код
на отпадъка

Описание
на отпадъка

Произход

3

4

5

Количество
тон
6

Колони 1 и 2 – попълва се име и ЕИК на общината, от чиято територия е приет за транспортиране отпадъкът.
Колона 3 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка.
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1. от бита или 2. извън бита, освен в случаите, когато
отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и
съхраняване на отпадъци.

Код
на отпадъка

Описание
на отпадъка

Юридическо
лице/едноличен
търговец

ЕИК

1

2

3

4

Основание
за притежание
на отпадъка

Количество

5

6

тон

Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 2 – посочва се видът на отпадъка (например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.).
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен в
случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране
или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

Код
на отпадъка

Описание
на отпадъка

Юридическо
лице/едноличен
търговец

ЕИК

1

2

3

4

Основание
за притежание
на отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 2 – посочва се видът на отпадъка (например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.).
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец/брокер на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Други бележки: .............................................................................................................................................................
Трите имена: ..........................................................................
...................................................................
(на лице с представителна власт)
(длъжност, подпис и печат)

Дата: .....................................“

§ 35. Създава се приложение № 17а:

„Приложение № 17а
към чл. 15, ал. 4

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
ЗА .............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: .................................................................................................................
ЕИК: ................................................................................................................................................................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ........................................................ Персонал: ..............................................................
(брой наети във фирмата)
Адрес на управлението:
Община: ............................ Населено място: .......................... ЕК АТТЕ: .............................................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: ........................................ Лице за контакти: .....................................................................
имейл: ..............................................................................................................................................................................
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II. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
Номер
на площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес
на площадката

1

2

3

4

5

Забележки:
Колона 4 – попълва се ЕК АТТЕ на населеното място.

III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ
Номер
Код
на площад- на отпадъка
ката
1

Описание
на отпадъка

2

Налични към
Приети
1 януари на
отчетната година

3

Предадени

Налични към
31 декември на
отчетната година

тон

тон

тон

тон

4

5

6

7

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. II.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – посочва се видът на отпадъка (например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.).

Номер на
площадката

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПРИЕТИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код
на отпадъка

Описание
на отпадъка

Юридическо
лице/едноличен
търговец

ЕИК

1

2

3

4

5

Основание
за притежание
на отпадъка

Количество

6

7

тон

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. II.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – посочва се видът на отпадъка (например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.).
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/въвеждане на
отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в колона 4 се попълва наименованието на страната,
а в колона 5 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъкът.
Колона 6 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен
в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в колона 4 се попълва „физическо лице“, а
колона 5 не се попълва.

Номер на
площадката

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код
на отпадъка

1

2

Описание
на отпадъка

Юридическо
лице/едноличен търговец

ЕИК

Основание за Количество
притежание на
отпадъка
тон

3

4

5

6

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. II.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – посочва се видът на отпадъка (например мед, алуминий, олово, цинк и т. н.).
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Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена
площадка или името на страната, за която е извършен износ/изпращане на отпадъка.
В случай на предаване на отпадъка за друга страна в колона 4 се попълва наименованието на страната,
а в колона 5 се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъкът.
Колона 6 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО.

Други бележки: .............................................................................................................................................................
Трите имена: ..........................................................................
.........................................................................
(на лице с представителна власт)
(длъжност, подпис и печат)
Дата: .....................................“

§ 36. В приложение № 18 в забележките под таблица „III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ“
се правят следните изменения:
1. Думите „Колона 4“ се заменят с „Колона 3“.
2. Забележката към колона 5 се изменя така:

„Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци.“

§ 37. В приложение № 23 в забележките под таблицата към „I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ“, след думите „от Наредбата за ИУМПС“ се добавя на нов ред:
„* Повторната употреба се изчислява по следния начин: От теглото на моторното превозно
средство (масата на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция G) се изважда теглото
на отделените материали и компоненти, предадени за рециклиране, друг вид оползотворяване или
обезвреждане.“

§ 38. В приложение № 26 в забележките под таблицата към „II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТ ИТЕ
НУБА“ забележката към колона 3 се изменя така:
„Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън
бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец/брокер на отпадъци
от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.“

§ 39. В приложение № 27:
1. След думите „Приложение № 27 към чл. 18, ал. 1“ се добавя „и 3“.
2. В забележката под таблица II. A след думите „по чл. 3, ал. 1 ЗУО“ се добавя на нов ред:

„Количествата отпадъци от опаковки от системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки
се записват в колона 9.“

§ 40. В приложение № 32 се правят следните изменения:
1. Заглавието на приложението се изменя така:
„ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ ЗА .............. ГОДИНА“.

2. След думите:
„Телефон за контакти: ........................................

имейл: ............................................“,

се добавя нова таблица:
„Списък на лицата, с които всяка община, член на сдружението, има сключен договор за
изпълнение на задълженията на кмета за управление на отпадъците
Община

ЕИК

Юридическо лице/
едноличен търговец

ЕИК

Основание за сключване
на договор

1

2

3

4

5

Колона 1 и 2 – попълва се име и ЕИК на общината, член на РСО.
Колона 3 и 4 – попълва се име и ЕИК на юридическо лице/едноличен търговец, с които oбщината, член
на РСО, има сключен договор.
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на документ съгласно чл. 81 ЗУО“.

§ 41. В приложение № 33:
1. В забележката под таблицата към „I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:“ текстът
към колона 3 се изменя така:
„Колона 3 – попълва се дейността по третиране съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 ЗУО.“

2. В забележката под таблица 6.1 „Разделно събрани общински биоотпадъци“ текстът към
колона 3 се изменя така:
„Колона 3 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.“

3. В забележката под таблица 8 „Предадени количества отпадъци, които не са третирани
чрез компостиране, анаеробно разграждане или МБТ“:

С Т Р.
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а) след думите „страната, а колона“ се добавя „2 се попълва юридическото лице, на което
е предаден отпадъкът“;
б) текстът към колона 3 се изменя така:
„Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО.“

4. Таблица 9 се изменя така:

„9. Произведен компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от МБТ:
Код
на отпадъка

Вид на продукта

1

2

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната година

Произведено
количество
годно за
употреба

Количество
пуснато на
пазара

Наличен
отпадък към
31 декември
на отчетната
година

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

“

5. В забележката под таблица 9 текстът към колона 2 се изменя така:
„Колона 2 – попълва се едно от следните: компост, ферментационен продукт, органичен почвен
подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ.“

§ 42. В приложение № 34 след думите „Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 43. В приложение № 36 след думите „*Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, когато не се изисква нотификация.“ се добавя на нов ред: „**Към годишните справки-декларации се прилагат копия на
формулярите по приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за
всеки извършен превоз/износ.“
§ 44. В приложение № 37 думите „Форма за регистриране в публичен регистър на лицата,
които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства“ се заменят с „Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване
от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства“.
§ 45. В приложение № 38 думите „Форма за регистриране в публичен регистър на лицата,
които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване“ се заменят с „Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които
пускат на пазара електрическо и електронно оборудване“.
§ 46. В приложение № 39 думите „и/или“ се заменят с „или“.
§ 47. В приложение № 40 думите „и/или“ се заменят с „или“.
§ 48. В приложение № 41 думите „и/или“ се заменят с „или“.
§ 49. В приложение № 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „регистриране в“ се заменят с „регистриране или отписване от“.
2. След думата „Заявявам,“ се добавя:
„като

търговец

брокер“
(вярното се отбелязва със знак „х“).“

§ 50. В приложение № 43 думите „документи, в т. ч. тези с прекратено действие“ се заменят
с „документи, в т. ч. и на тези с прекратено действие или отнети“.
§ 51. В приложение № 44:
1. В таблица „III. ЗА ДЕПА С КЛЕТКИ“ в колона 12 думите „Мониторинг на ППВ/ПВ/И/Г/
ОТ“ се заменят с „Мониторинг на ПВВ/ПДВ/ИНФ/Г/ОТ“.
2. Под таблица „III. ЗА ДЕПА С КЛЕТКИ“ се добавя на нов ред:
„*ППВ – повърхностни води, ПДВ – подземни води, ИНФ – инфилтрат, Г – газове, ОТ – отпадъци“.
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД № 576
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
с идентификатор № 55302.83.564 в местността
Каменния мост в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта за
отчуждаване 0,205 дка, при граници на частта за
отчуждаване: поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.563, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.553, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.560, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.562, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.522, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.565.
Имотът е собственост на наследници на Стойна
Якова Дундарова – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно – Георги Кузов Дееничин
(с дял 1/10) от София, Мария Кузова Дееничина
(с дял 1/10) от София, Нона Петрова Чернирадева
(с дял 1/15) от гр. Панагюрище, Лушка Цвяткова
Хъркова (с дял 1/15) от гр. Панагюрище, Петранка Цвяткова Гелина (с дял 1/15) от София,
Георги Иванов Дееничин (с дял 1/10) от София,
Парашкева Стоянова Дееничина (с дял 1/20) от
гр. Панагюрище и Иван Димитров Дееничин
(с дял 1/20) от гр. Панагюрище, Елена Радова
Ивановска (с дял 1/10) от гр. Тетевен, Мария
Радова Райчева (с дял 1/10) от гр. Панагюрище,
Георги Петров Дееничин (с дял 1/10) от Пловдив,
Мария Петрова Дееничина (с дял 1/10) от София.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 410 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.

Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
Кмет:
Н. Белишки
7148
ЗАПОВЕД № 577
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
с идентификатор № 55302.83.528 в местността
Лозята в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване
0,036 дка, при граници на частта за отчуждаване:
поз. имот с идентификатор № 55302.83.526, поз.
имот с идентификатор № 55302.83.555, поз. имот с
идентификатор № 55302.83.530, поз. имот с идентификатор № 55302.83.531, поз. имот с идентификатор № 55302.83.529, поз. имот с идентификатор
№ 55302.83.527.
Имотът е собственост на Нона Лукова Бресковска, живееща в София, р-н „Триадица“, ул.
Йордан Йовков 14, вх. Б.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 72 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричното обезщетение
ще се изплаща по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметката
на правоимащата след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
Кмет:
Н. Белишки
7149

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 228
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 012016,
местност Мерите-2, землище с. Златитрап, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-012016 – жилищно строителство, ІІ-012016 жилищно строителс т во, І І І- 012 016 – ж и л и щ но с т рои т елство, ІV-012016 – жилищно строителство,
V- 012016 – ж илищно ст роителство, V І012 016 – ж и л и щ но с т р ои т елс т во, V І І012016 – ж и лищ но ст рои телст во, V ІІІ012016 – жилищно строителство, за разширение на полски път, за улица тупик
с обръщало по червените, сините линии,
надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7177

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

РЕШЕНИЕ № 229
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 43.565,
местност Захаридево, землище с. Марково, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-43.565 – жилищно строи т елс т во, І І- 43.565 – ж и л и щ но с т роителство, ІІІ-43.565 – жилищно строителство, ІV-43.565 – жилищно строителство,
V- 43.565 – ж илищно ст роителство, V І43.565 – жилищно строителство, за улица
т у пик с обръща ло, за разши рение на
полски път по червените, сините линии,
надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен
водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7178
РЕШЕНИЕ № 230
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 010504,
местност Мерата, землище с. Браниполе, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 010504 – цех за метални
изделия, за разширение на полски път по
червените, сините линии, надписите със
син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно, при спазване на ограничението
в ползването от преминаващ през имота
електропровод 20 kV;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7179

Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7181

РЕШЕНИЕ № 231
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (посл.
изм., ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 715.33
и 715.34 в местност Осморката в землището на
с. Дедово, представляващи застроена земеделска
земя по плана на новообразуваните имоти за
процедура промяна предназначението, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 715.33, 34 – жилищно строителство, по червените, сините линии,
надписите със син цвят и корекциите в
зелено;
• определя начин на застрояване на сгради с
Н до 10 м – за ново строителство – свободно разположено в зона по ограничителна
линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир и котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“ съгласно
корекциите в зелено.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7180

РЕШЕНИЕ № 233
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002864,
местност Буче, землище с. Дедово, представляващ
земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ, като:
• о бра зу ва У П И: 0 02 86 4 – за ж и л и щ но
строителство по червените, сините линии,
надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7182

РЕШЕНИЕ № 232
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002241,
местност Тировете, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: 002241 – ушиване и монтаж
на брезенти за товарни автомобили, за
разширение на полски път по червените,
сините линии, надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен
водоизточник.

РЕШЕНИЕ № 234
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 050276,
местност Св. Константин, землище с. Браниполе,
представляващ земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-050276 – жилищно строителство и ТП, ІІ-050276 – жилищно строителство, ІІІ-050276 – жилищно строителство, ІV-050276 – жилищно строителство,
V-050276 – жилищно строителство, V І050276 – жилищно строителство, за разширение на полски път, за улица тупик
с обръщало по червените, сините линии,
надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
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•
•

определя устройствена зона „Жм“;
одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7183
РЕШЕНИЕ № 235
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 012153,
местност Горни грамади, землище с. Белащица,
представляващ земеделска земя за процедура
промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 012153 – жилищно строителство, за разширение на полски път по
червените, сините линии, надписите със
син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7184

ВЕСТНИК
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•

определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
7185

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 397
от 10 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № ІІ.2,
Решение ІІ.3 и Решение ІІ.4 от протокол № 2 от
27.05.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ), доклад вх.
№ РД-02-09-226 от 9.09.2013 г. от кмета на община
Рила Общинският съвет – гр. Рила, реши:
Одобрява подробни устройствени планове
(П У П) – парцеларни планове (ПП) на „Битова и дъждовна канализация до МПСОВ на
с. Смочево“, ПП на „Външно електрозахранване
на МПСОВ на с. Смочево“ и ПП на „Външен
водопровод до площадката на МПСОВ“, с възложител Община Рила.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Рила, пред Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Н. Каралийска-Василева
7168

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 236
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 050275,
местност Св. Константин, землище с. Браниполе,
представляващ земеделска земя за процедура по
промяна на предназначението, съобразно изиск
ванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-050275 – жилищно строи т елс т во, ІІ- 050275 – ж и л и щ но с т роителство, ІІІ-050275 – жилищно строителство, ІV-050275 – жилищно строителство,
V-050275 – ж илищно строителство, V І050275 – жилищно строителство, за разширение на полски път, за улица тупик
с обръщало по червените, сините линии,
надписите със син цвят;

РЕШЕНИЕ № 598
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява изработения ПУП – план за улична
регулация на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън
строителните граници на населеното място за
м. Мапи и м. Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици: 10, 41, 42, 43, 44, 53 и част от 45 по
кадастралната карта на гр. Созопол и землището.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
Председател:
Кр. Германова
7171
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
ЗАПОВЕД № РД-15-183
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, чл. 34а, ал. 2 във връзка с
чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на Заповед № РД-02-14-811
от 26.08.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и Заповед № ЗМФ-1067 от 2.09.2013 г.
на минист ъра на финансите отчу ж давам за
държавна нужда за изграждане на обект „Жп
спирка и връзка с Метростанция № 21 от обект
„Трасе на I метродиаметър в обхват от бул.
Андрей Ляпчев до Летищен комплекс – София“
съгласно одобрен проект на изменение на плана
за регулация за местност „НПЗ Искър-север“,
II част, кв. 16, следния недвижим имот – частна собственост, представляващ поземлен имот
с проектно-планоснимачен № 751, с площ по
графични данни 448 кв. м, съставляващ реална
обособена част от поземлен имот № 492, кв. 16
по плана на гр. София, намиращ се в гр. София,
район „Искър“, м. НПЗ Искър-север, I част, при
граници на имота – жп ареал, поземлен имот с
проектно-планоснимачен № 750 и улична регулация, собственост на ,,Новиск“ – ЕАД, с ЕИК
200381514, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ул. Искърско шосе 5,
съгласно нотариален акт за собственост върху
недвижим имот от 19.05.2012 г. № 146, том II,
рег. № 12681, дело № 333/2012 г.
Определената стойност на обезщетението за
собственика на имота е в размер 26 566,40 лв.
Обезщетението да бъде внесено от ДП ,,Нацио
нална компания Железопътна инфраструктура“
в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
„Химимпорт“, по сметка на „Новиск“ – ЕАД, в
7-дневен срок от влизането в сила на заповедта,
след която дата да бъде изплатено на правоимащите.
Мотиви: С ъс За повед № РД- 02-14 -811 о т
26.08.2013 г. на министъра на регионалното развитие и Заповед № ЗМФ-1067 от 2.09.2013 г. на
министъра на финансите на основание чл. 34а,
ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 4 ЗДС и предложение на генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
с рег. № 92-00-375 от 18.06.2013 г. е одобрено
принудителното отчуждаване на поземлен имот
с проектно-планоснимачен № 751, с площ по
графични данни 448 кв. м, съставляващ реална
обособена част от поземлен имот № 492, кв. 16
по плана на гр. София, намиращ се в гр. София,
район „Искър“, м. НПЗ Искър-север, I част, за
задоволяване на държавни нужди, за изграждане
на жп спирка и връзка с Метростанция № 21 от
обект „Трасе на I метродиаметър в обхват от бул.
Андрей Ляпчев до Летищен комплекс – София“.
Собственик на гореописания имот по силата
на нотариален акт за собственост върху недвижим
имот от 19.05.2012 г., № 146, том II, рег. № 12681,
дело № 333/2012 г., е „Новиск“ – ЕАД, с ЕИК
200381514, със седалище и адрес на управление
гр. София, район ,,Искър“, ул. Искърско шосе 5.
Във връзка с предстоящо изграждане на жп
спирка до Метростанция № 21 от трасето на I
метродиаметър в обхват от бул. Андрей Ляпчев до

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Летищен комплекс – София, с Решение № 72 от
9.02.2012 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект на изменение на плана за регулация
за местност НПЗ Искър-север, II част, кв. 16, УПИ
I – за производство, склад и офиси, УПИ – за жп
ареал, УПИ I – за предгаров площад и озеленяване, улица по о.т. 117 – о.т. 118 – о.т. 119, трасе
на метрополитен между о.т. 118 – о.т. 33.
Размерът на паричното обезщетение е определен на база пазарна оценка на поземлен имот
с проектно-планоснимачен № 751, изготвена
от лицензиран оценител Владимир Михайлов
Игнатов със сертификат за оценителска право
способност № 100102080 от 12.12.2011 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата
на независимите оценители в България, и е на
стойност 26 566,40 лв.
С ъ г л а с н о З а п о в е д № РД - 0 2 -14 - 8 11 о т
26.08.2013 г. на министъра на регионалното развитие и Заповед № ЗМФ-1067 от 2.09.2013 г. на
министъра на финансите обезщетението за собственика на имота е за сметка на ДП „НКЖИ“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
областния управител пред Административния
съд – София-град.
Областен управител:
Р. Малинов
7186
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с
протокол № 131 от 16.08.2013 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-13-7706-67 от 26.02.2013 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са приети помощен кадастрален план и
план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ на местност Доброгледски лозя – селищно образувание, землище с. Доброглед, община
Аксаково, област Варна, които са изложени в
сградите на община Аксаково и кметство Доброглед. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
7215
1. – Община гр. Ардино, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за: 1. подробен устройствен
план – план за застрояване за обект: „Помпена
станция, напорен резервоар и СОЗ“, засягащ
част от поземлен имот с кадастрален № 000631
в землището на с. Търна, община Ардино, и
част от поземлен имот с кадастрален № 000608
в землището на с. Чернигово, община Ардино;
2. подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на трасе за водопровод, засягащ
поземлени имоти, както следва: в землището
на с. Башево, община Ардино: № 000357, 000678,
000685, 000686, в землището на с. Долно Прахово, община Ардино: № 000372, 000398, 000400,
в землището на с. Чернигово, община Ардино:
№ 000605, 000608, 000609, 000610, 000611, 000612,
000613, 000617, 000671, 000673, и в землището на с.
Търна, община Ардино: № 000244, за реализиране
на проект: „Водоснабдяване на група населени
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места от местността Догру, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино“.
Проектите се намират в отдел „Архитектура,
благоустрояване и общинска собственост“ при общинската администрация – Ардино. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
7199
41. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 31
от 31.07.2012 г., № 34 от 19.03.2013 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-12-7706-31 от 14.02.2012 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, и с протоколи № 36 от 16.04.2013 г., № 37
от 23.04.2013 г., № 38 от 30.04.2013 г., № 40 от
21.05.2013 г., № 42 от 4.06.2013 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-13-7706-68 от 26.02.2013 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са разгледани преписки за приемане на
планове на новообразуваните имоти в изпълнение
на съдебни решения за: местност Акчелар – селищно образувание, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, относно поземлени имоти
597, 599; местност Ваялар – селищно образувание,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна,
относно поземлени имоти 36, 39, 40, 41; местност
Горна Трака – селищно образувание, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна – относно поземлени имоти 748, 749, 4217, 9522, 9545,
9565; местности Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, относно поземлени имоти 399, 682, 991, 992, 4005,
4240, 9564 КР 516 и поземлени имоти 887, 888,
889, 894, 1620, 1984, 2729, 2731, 2732, 2733, 2737,
2738, 2795, 2857, 3870, 4092, 4187, 4190, 4191, 9646,
2736, 2737, 2738, 2795 и 2857 КР 517; местност
Пчелина – селищно образувание, землище гр.
Варна, община Варна, област Варна – относно
поземлен имот 1004. Проектите за изменение са
предоставени за разглеждане в Община Варна,
ет. 12, стая 1205 – отдел „Земеделие“, дирекция
„Общинска собственост, икономика и стопански
дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
7252
44. – 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: „Реконструкция
на ЕП 20 kV „Равда – въздушно отклонение за
ТП „Ритъм“ в ПИ 61056.56.101, м. Хендек тарла,
землище с. Равда“, за елементи на техническата
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инфраструктура извън границите на населените
места. Видно от заданието, началото на трасето
е от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 kV
в имот 61056.56.101 – за селскостопански, горски,
ведомствен път – собственост на Община Несебър,
преминава през него и имот 61056.100.439 – за друг
поземлен имот за движение и транспорт – частна собственост, до БКТП „Хендек-2“ в имот
61056.100.438 – за друг курортно-рекреационен
обект – частна собственост. Трасето на кабела е с
дължина 334,153 м. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в 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.
7265
109. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане и одобряване проект във връзка с
реализиране на обект: „Газоснабдяване на община „Родопи“, подо бект „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.
Браниполе – ТТП6В3.2013“. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
7280
110. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане
и одобряване проект във връзка с реализиране на
обект: „Газоснабдяване на община „Родопи“, под
обект „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с. Крумово – ТТП6В1.2013“.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
7281
22. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 433 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
25.07.2013 г., протокол № 25, относно разрешение и
одобрено задание е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Пешеходна алея, свързваща ул. Георги
Русинов с местност Корста в землище Смолян“, с
трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори
67653.4.425, 67653.4.426, 67653.4.434, 67653.4.455,
67653.4.457, 67653.4.458, 67653.4.626, 67653.4.769,
67653.4.810, 67653.663.16 и 67653.921.376 в землище
на гр. Смолян. Проектът е изложен в приемната
на дирекция „Устройство на територията“, Община
Смолян – гр. Смолян, бул. България 12.
7264
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