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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 249
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България, приет
от ХLIІ Народно събрание на 24 октомври
2013 г., повторно приет на 10 декември 2013 г.
Издаден в София на 13 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чуж
денците в Република България (обн., ДВ,
бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42
и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и
103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63
и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11,
29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от
2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и
44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68 и 70 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „като при брак с чужденец с разре-

шено постоянно пребиваване по т. 6, 7 или 8
изискванията за пребиваване в страната не
се прилагат“;
б) създава се нова т. 7:
„7. вложили сумата по т. 6 в лицензирана
кредитна институция в България по договор за
доверително управление със срок не по-кратък
от 5 години, като за същия срок влогът не се
използва за обезпечаване на други парични
кредити от кредитна институция в България;“
в) създава се т. 17:
„17. получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и
20 и поддържали вложението в продължение
на 5 години.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 17 се установяват от Българската агенция за инвестиции.“
§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „13 и 16“
се заменят с „13, 16 и 17“ и накрая се добавя
„както и когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване,
бъде прекратено или прехвърлено на друго
лице преди изтичането на определения от
закона срок, независимо от основанията за
прекратяването или прехвърлянето“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16, 66 и 68 от 2013 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:
1. лица – съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава – членка на Европейск и я съюз, на държава – ст рана по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
3. граждани на държави, с които Република
България има сключени договори, с които се
установява взаимност.“
2. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член
на семейството на такова лице, или чл. 25,
ал. 1, т. 13 – във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 2
или 3, или чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за
чужденците в Република България, може да
придобие българско гражданство, ако отговаря
на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.“
3. В чл. 13 в текста преди т. 1 думите
„чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 12,
ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6“.
4. В чл. 13а, ал. 1 и 2 думите „чл. 12, т. 1, 3,
4 и 5“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.
5. В чл. 14 думите „чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.
6. В чл. 14а, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 12, т. 1 и
3“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. преди не по-малко от една година е
получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание
чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужден
ците в Република България и е увеличило
инвестицията си при същите условия на закона до стойност от най-малко 2 млн. лева,
или е вложило не по-малко от 1 млн. лева в
капитала на българско търговско дружество,
което изпълнява приоритетен инвестиционен
проект, сертифициран по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите;“.
7. В чл. 15, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 12,
ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6“.
§ 4. Този закон се прилага и за молбите
за придобиване на българско гражданство
по натурализация, подадени до влизането
му в сила.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 24 октомври и 10 декември 2013 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
9198
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Франсис Джеймс
Томсън с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за неговия значим принос в
проучването на старата българска писменост
и за популяризирането на българската култура и наука.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9252

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 126 на Ми
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44
и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5, 8,
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, 82 и
90 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 151, ал. 1 числото „55 120“ се
заменя с „55 023“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В чл. 2, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“,
приет с Постановление № 147 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 74 и 108 от 2001 г., бр. 63 и 83
от 2005 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г.,
бр. 58 и 88 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 74
от 2013 г.), числото „815“ се заменя с „912“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9243

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
задължителните общи условия за сигурност
на автоматизираните информационни сис
теми или мрежи, в които се създава, обра
ботва, съхранява и пренася класифицирана
информация, приета с Постановление № 99
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г.
и бр. 57 и 101 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 10:
„10. отнема и прекратява действието на
сертификати за сигурност на АИС или мрежи
при условията, посочени в глава шеста, раздел
V от Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ).“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или възлага на назначени
служители от същото звено функции по чл. 5“
се заменят с „или възлага функции по чл. 5
на служител от същото звено, а при липса на
такова звено – на служител от организационната единица“ и се създава изречение второ:
„При необходимост може да бъдат определени повече от един служител по сигурността
на АИС или мрежи.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) В органите на държавната власт и на
местното самоуправление, в които са обособени повече от една организационна единица,
служителят по сигурността на АИС или мрежи
може да е от състава на друга организационна
единица в рамките на съответния орган.
(4) Функции на служител по сигурността
на АИС или мрежи в случаите по ал. 3 се
възлагат със заповед на ръководителя на
ведомството или органа на местното самоуправление по предложение на ръководителя
на организационната единица, в която ще се
изпълняват функциите на служител по сигурността на АИС или мрежи, съгласувано с
ръководителя на организационната единица,
в състава на която е служителят.
(5) Задълженията на служителя по сигурността на АИС или мрежи в случаите по ал. 3
се определят с акта по чл. 22, ал. 1.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) В органите на държавната власт и
на местното самоуправление, в които са
обособени повече от една организационна
единица, администраторът по сигурността на
АИС или мрежата може да е от състава на
друга организационна единица в рамките на
съответния орган.
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(3) Функции на администратор по сигурност
та на АИС или мрежата в случаите по ал. 2
се възлагат със заповед на ръководителя на
ведомството или на органа на местното самоуправление по предложение на ръководителя
на организационната единица, в която ще се
изпълняват функциите на администратор по
сигурността на АИС или мрежата, съгласувано
с ръководителя на организационната единица,
в състава на която е служителят.
(4) Задълженията на администратора по
сигурността на АИС или мрежата в случаите
по ал. 3 се определят с акта по чл. 22, ал. 1.“
§ 4. В чл. 8, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „като не могат да се изпълняват
от едно и също лице“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 след думите „АИС или
мрежа“ се добавя „ръководителят на“ и думата
„наричана“ се заменя с „наричан“.
§ 6. В чл. 14, ал. 2 след думите „по ал. 1 се
посочват“ се добавя „срокове за предоставяне
на документите по сигурността по чл. 29, съобразени с етапите и сроковете за изграждане
на АИС или мрежата“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 18, ал. 1 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 1“.
§ 8. В чл. 19 т. 6 се изменя така:
„6. срок на валидност на сертификата:
a) „Строго секретно“ – 3 години;
б) „Секретно“ – 4 години;
в) „Поверително“ – 5 години;
г) „За служебно ползване“ – без срок;“.
§ 9. В чл. 20, ал. 2, т. 4 думите „и ново“
се заличават.
§ 10. В чл. 22, ал. 1 се създава изречение
второ:
„В органите на държавната власт и на
местното самоуправление, в които са обособени повече от една организационна единица,
вместо споразумение може да се издаде заповед на ръководителя на ведомството или на
органа на местното самоуправление.“
§ 11. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Органът по акредитиране на
сигурността на АИС или мрежи:
1. прави проверка на изпълнението на
мерките за сигурност, свързани с промените
в специфичните изисквания за сигурност и в
процедурите за сигурност;
2. утвърждава промените в специфичните
изисквания за сигурност и в процедурите за
сигурност;
3. изготвя отчет за допълнителното акредитиране.
(2) Проверките по ал. 1, т. 1 се извършват
от комисията по чл. 16, ал. 2. При необходимост може да бъдат привличани специалисти
по видовете сигурност.
(3) Проверките по ал. 1, т. 1 може да не
бъдат извършвани за АИС или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява или пренася
класифицирана информация, представляваща
служебна тайна.
(4) Отчетът по ал. 1, т. 3 е неразделна част
от сертификата и съдържа:
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1. общо описание на промените;
2. основни изводи от оценката на сигурност
та и проверката на изпълнението на мерките
за сигурност в АИС или мрежата;
3. изменения в условията за допълнително
акредитиране, ако има такива.“
§ 12. В чл. 38, т. 2 след думите „техническата среда“ се поставя запетая и се добавя
„а в слу чаите по чл. 77 – резултатите от
изготвения анализ на риска и предложените
заместващи мерки“.
§ 13. В глава пета наименованието на
раздел V се изменя така:
„Комуникационна и криптографска сигурност,
защита от паразитни електромагнитни излъчвания, които могат да доведат до компрометиране на сигурността на АИС или мрежата“
§ 14. В чл. 67 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Най-малко 6 месеца преди изтичане
срока на валидност на издадения сертификат
за сигурност на АИС или мрежата в случаите,
когато е необходимо да се продължи експлоатирането є, заявителят подава до ОАС на АИС
или мрежи заявление за ново акредитиране
по реда на глава трета, раздел I.
(7) В случаите по ал. 6, когато не са настъпили промени в глобалната, локалната
и електронната среда за сигурност на АИС
или мрежата, проверката по чл. 16, ал. 1, т. 2
може да не бъде извършвана.“
§ 15. В глава пета наименованието на
раздел X се изменя така:
„Възможност за заместване на мерките за
ком пю т ърна сиг у рнос т, ком у ника ц ионна
сигурност и защита от паразитни електромагнитни излъчвания, които могат да доведат
до компрометиране на сигурността на АИС
или мрежата“
§ 16. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „компютърна сигурност“ се поставя запетая и се добавя „комуникационна сигурност и защита от паразитни
електромагнитни излъчвания, които могат да
доведат до компрометиране на сигурността
на АИС или мрежата“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заместващите мерки се предоставят
на ОАС от заявителя за утвърждаване като
неразделна част от СИС след направен анализ
на риска в рамките на процедурите по акредитиране или допълнително акредитиране.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 17. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА СЕРТИФИК АТИ ЗА СИГУРНОСТ НА
АИС ИЛИ МРЕЖИ
Чл. 78. (1) Отнемането на сертификата по
чл. 94а ЗЗКИ се извършва с акт по образец
съгласно приложение № 2.
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(2) Органът по акредитиране на сигурността
на АИС или мрежи уведомява съответната
организационна единица, като изпраща екземпляр от отнемането на сертификата за
сигурност на АИС или мрежата.
(3) След получаване на акта по отнемане
на сертификата ръководителят на организационната единица незабавно предприема мерки
за прекратяване на дейността по създаване,
обработване, съхраняване и пренасяне на
класифицирана информация по тази АИС
или мрежа.
Чл. 79. (1) При наличие на основание по
чл. 94б, т. 1 ЗЗКИ за прекратяване действието
на издаден сертификат по чл. 14, т. 2 ЗЗКИ,
ОАС прекратява действието на сертификата
за сигурност на АИС или мрежата с акт по
образец съгласно приложение № 3 не покъсно от датата на изтичане срока на сертификата и уведомява писмено ръководителя
на организационната единица, като изпраща
екземпляр от него. След получаване на акта
за прекратяване на сертификата за сигурност
на АИС или мрежата ръководителят на организационната единица незабавно предприема
мерки за прекратяване на дейността по създаване, обработване, съхраняване и пренасяне
на класифицирана информация в тази АИС
или мрежа.
(2) При наличие на основание по чл. 94б,
т. 2, 3 и 4 ЗЗКИ за прекратяване действието
на издаден сертификат по чл. 14, т. 2 от ЗЗКИ:
1. заявителят подава до ОАС заявление за
прекратяване на издадения сертификат, изготвено от ОРЕ и съгласувано със служителя
по сигурността на информацията, в което се
посочват основанието за прекратяване действието на сертификата и предприетите мерки
за защита на класифицираната информация,
обработвана в АИС или мрежата;
2. в случаите на промяна нивото на класификация по чл. 94б, т. 2 ЗЗКИ заявителят
подава и заявление за започване на процедура
по акредитиране по чл. 13;
3. органът по акредитиране на сигурност
та на АИС или мрежи уведомява органа по
прекия контрол за подаденото заявление за
прекратяване действието на сертификата с
изключение на случаите, в които основание
за прекратяване е промяна на нивото на
класификация към по-високо;
4. органът по прекия контрол извършва
проверка и уведомява ОАС за резултатите
от нея.
(3) Въз основа на данните от заявлението
и/или резултатите от извършената проверка
по ал. 2, т. 4 ОАС взема решение за прекратяване действието на сертификата за сигурност
с акт по образец съгласно приложение № 3.
(4) Органът по акредитиране на сигурността
на АИС или мрежи уведомява заявителя, като
изпраща екземпляр от акта за прекратяване
действието на сертификата за сигурност.
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(5) В случаите по ал. 2, т. 2, когато нивото
на класификация на АИС или мрежата се променя към по-ниско и не са настъпили промени
в глобалната, локалната и електронната среда
за сигурност на АИС или мрежата, проверката
по чл. 16, ал. 1, т. 2 не се извършва.“
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 25:
„25. „Администратор на АИС или мрежи“
е лице, изпълняващо функциите по системно,
приложно, мрежово или друго администриране
в системата или мрежата.“
§ 19. Наименованието на приложението
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 18, ал. 1“
§ 20. Създават се приложения № 2 и 3:
„Приложение № 2
към чл. 78, ал. 1
ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
ОТНЕМАНЕ НА СЕРТИФИК АТ ЗА СИГУРНОСТ НА АИС ИЛИ МРЕЖ А
№ ...........................................
На основание чл. 94а от Закона за защита на
класифицираната информация и чл. 78, ал. 1 от
Наредбата за задължителните общи условия за
сигурност на автоматизираните информационни
системи (АИС) или мрежи, в които се създава,
обработва, съхранява и пренася класифицирана
информация, поради констатирани системни нарушения на изискванията за сигурност на класифицираната информация, създавана, обработвана,
съхранявана и пренасяна в АИС или мрежа,
Специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ отнема издаден сертификат за сигурност
№ ..................................................................................
на ..................................................................................
.......................................................................................,
(наименование на АИС или мрежа)
изградена за нуждите на ............................................
..........................................................................................
(наименование на организационната единица –
заявител)
Отнемането не подлежи на обжалване по
съдебен ред.
Отнемането може да бъде оспорено по реда
на глава пета, раздел V от ЗЗКИ пред Държавната комисия по сигурността на информацията
в 7-дневен срок от уведомяването на организационната единица.
Екземпляр от отнемането да се връчи на ръководителя или на упълномощен представител
на организационната единица.
..................................
(дата на издаване)
..................................
(място на издаване)

Подпис: ............................
Печат:
(....................)
(фамилия)
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Приложение № 3
към чл. 79, ал. 1
ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕРТИФИК АТ ЗА СИГУРНОСТ НА АИС ИЛИ МРЕЖ А
№ ...........................................
На основание чл. 94б, т. ... от Закона за защита
на класифицираната информация и чл. 79, ал. 1
от Наредбата за задължителните общи условия за
сигурност на автоматизираните информационни
системи (АИС) или мрежи, в които се създава,
обработва, съхранява и пренася класифицирана
информация, поради ... (изтичане срока на действие
на сертификат за сигурност на АИС/М; премахване
или промяна на нивото на класификация на информацията, която се създава, обработва, съхранява
и пренася в АИС/М; прекратяване експлоатацията
на АИС/М; закриване на организационната единица
без правоприемник)
Специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенци я „Национа лна
сигурност“ прекратява действието на издаден
сертификат за сигурност №…………………………………
…………….................…......................................................
на ..................................................................................
.......................................................................................,
(наименование на АИС или мрежа)
изградена за нуждите на ......................................
......................................................................................
(наименование на организационната единица –
заявител)
Прекратяването не подлежи на обжалване
по съдебен ред.
Прекратяването може да бъде оспорено по
реда на глава пета, раздел V от ЗЗКИ пред
Държавната комисия по сигурността на информацията в 7-дневен срок от уведомяването на
организационната единица.
Екземпляр от прекратяването да се връчи на
ръководителя или на упълномощен представител
на организационната единица.
..................................
Подпис: ............................
(дата на издаване)
Печат:
..................................
(....................)
(място на издаване)
(фамилия)“

Заключителни разпоредби
§ 21. Сроковете по чл. 19, т. 6 за действащите сертификати за сигурност на АИС или
мрежи започват да текат от датата на влизане
в сила на постановлението.
§ 22. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9244
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и докумен
ти на хартиен носител в администрациите,
приета с Постановление № 101 на Минис
терския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г.,
бр. 47 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г. и
бр. 48 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 23 ал. 4 се изменя така:
„(4) В една администрация може да има
повече от една АИС. В една администрация
може да има само един официален документен
регистър освен в случаите, в които воденето
и на друг регистър е предвидено в нормативен акт. В тези случаи всеки официален
документен регистър се вписва в регистъра
на регистрите и данните.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Ръководителите на администрации, в
които има повече от един официален документен регистър, осигуряват изпълнението на
постановлението в 3-месечен срок от влизането му в сила.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9245

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилни
ка за прилагане на Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, приет с
Постановление № 23 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г. и бр. 27, 56, 80,
84 и 85 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се назначава с указ на
Президента на Република България по предложение на Министерския съвет“ се заменят
със „се избира от Народното събрание по
предложение на министър-председателя“.
2. В ал. 2 думата „двама“ се заменя с
„трима“.
§ 2. Създава се чл. 32о:
„Чл. 32о. Началниците на структурните
звена в специализираните административни
дирекции се назначават от председателя на
агенцията и:
1. планират, организират, контролират и
отговарят за дейността на съответното звено;
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2. изпълняват заповедите на преките си
ръководители и се отчитат пред непосредствения си ръководител;
3. възлагат задачи на работещите в структурното звено и отговарят за тяхното срочно
и качествено изпълнение;
4. осигуряват взаимодействието с другите
структурни звена на агенцията в съответствие
с установените организационни връзки и
разпределението на дейностите между тях;
5. правят предложения за предприемане на
конкретни мерки за подобряване на дейността
в ръководеното от тях звено;
6. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране
и освобождаване на работещите в структурното звено.“
§ 3. В чл. 40, ал. 2 думите „Държавна агенция „Разузнаване“ се заменят с „Националната
разузнавателна служба“.
§ 4. В чл. 41, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „който обхваща мерките за
сигурност на стратегическите зони и режима
на достъп до стратегическите зони и зоните,
свързани с изпълнението на стратегическите
дейности.“
§ 5. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Контролът по чл. 41, ал. 2, т. 1
се осъществява чрез планови или инцидентни
проверки от определени със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална
сиг у рност“ сл у ж ители. Със заповедта се
определят и служителите, имащи правомощия да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(2) Предмет на проверките по ал. 1 са
задължителните мерки за сигурност на стратегическите зони и режимът на достъп до
стратегическите зони и зоните, свързани с
изпълнението на стратегическите дейности.
(3) Проверките в конкретните обекти се
назначават със заповед на председателя на
ДАНС или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват:
1. проверяваният стратегически обект;
2. обхватът и продължителността на проверката;
3. председателят и членовете на комисията по проверката, както и експертите, при
необходимост;
4. редът за докладване за резултатите от
проверката;
5. материално-техническото и финансовото
осигуряване на проверката.
(4) При извършване на проверките служителите имат право:
1. на достъп до обектите и помещенията в
проверявания стратегически обект;
2. на достъп до документите, свързани
с организацията по физическата защита на
проверявания стратегически обект;
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3. при необходимост да изискват писмени и
устни обяснения от ръководителите и служителите от проверявания стратегически обект;
4. да пол у чават информаци я от дру ги
юридически и физически лица и да изискват
обяснения при необходимост от техните ръководители и служители за дейности по физическата защита на проверявания стратегически
обект във връзка с извършваната проверка;
5. да привличат експерти, когато са необходими специални знания за изясняване на обстоятелства във връзка с извършвана проверка;
6. да дават конкретни предписания във
връзка с организацията на физическата защита на проверявания стратегически обект;
7. да предприемат действия за реализиране
на административнонаказателна отговорност
при констатирани нарушения.“
§ 6. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2
се издават от председателя на агенцията
или от оправомощени от него длъжностни
лица по писмено искане на ръководителя
на стратегическия обект или на възлагащия
съответната дейност. В искането се посочват
пълните имена на кандидата и индентифициращи данни от документа за самоличност
(единният граждански номер, личен номер на
чужденец, рождена дата и адрес на лицето),
длъжността, която ще заема, или конкретната
задача, която ще изпълнява. Към искането се
прилагат свидетелство за съдимост, документ
за липса на водени срещу лицето досъдебни
или съдебни производства за престъпления
от общ характер и удостоверителен документ
за липса на психични заболявания.“
§ 7. В чл. 45, ал. 1 думата „граждани“ се
заменя с „лица“.
§ 8. В глава пета се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на глава пета се изменя така:
„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИКРИВАНЕТО
НА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА“.
2. Досегашните чл. 49 – 62 се обособяват
в раздел І „Служители на прикритие“.
3. В чл. 53, ал. 3 думите „чл. 125 – 128“ се
заменят с „чл. 124а – 128“.
4. Създава се раздел ІІ:
„Раздел ІІ
Служители под прикритие
Чл. 62а. Служителите под прикритие се
използват с цел предотвратяване, пресичане,
разкриване и разследване на тежки умишлени
престъпления, свързани с посегателствата по
чл. 4, ал. 1 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, и за защита на националната сигурност по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за специалните
разузнавателни средства.
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Чл. 62б. Служителите под прикритие се
използват при спазване принципите на:
1. законност;
2. конспиративност;
3. доброволност при назначаването;
4. централизъм;
5. специализация;
6. защита при и по повод изпълнение на
служебните задължения;
7. запазване в тайна на качеството им на
държавни служители от Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Чл. 62в. Служителите под прикритие се
използват само при доказана необходимост,
когато възложените задачи и дейности не
могат да се изпълнят по друг начин, и при
наличие на обективни възможности за използването им.
Чл. 62г. (1) За изпълнение на задачите
си служителите под прикритие проникват в
обкръжението или в средата на лица, представляващи законно установен интерес за
органите на Държавна агенция „Национална
сигурност“, като използват прикритието си за
осъществяване на наблюдения върху тях, за получаване на данни за замисляни, подготвяни,
извършвани или довършени тежки умишлени
престъпления, свързани с посегателствата по
чл. 4, ал. 1 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(2) За изграждане на прикритие на служителите могат да се използват юридически лица
с нестопанска цел или търговски дружества
по чл. 20, ал. 1, т. 20 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както
и да се изготвят и използват документи за
самоличност с променени основни данни на
служители под прикритие.
Чл. 62д. Служителите под прикритие са
специално подбрани и обучени държавни
служители от състава на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Чл. 62е. (1) Служителите под прикритие
се използват в оперативно-издирвателната
дейност на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и в досъдебното производство по
искане на компетентните органи и по ред,
определен със закон.
(2) Служителите под прикритие са служители от специализирано структурно звено на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
прикрито по начин, който изключва разкриване на действителното му предназначение.
(3) Дейностите на звеното по ал. 2 се
извършват по специален ред, определен със
заповед на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Чл. 62ж. (1) Изграденото прикритие може
да се използва само за законосъобразното
изпълнение на поставените задачи.
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(2) Имуществените последици от действията по ал. 1 се поемат от Държавна агенция
„Национална сигурност“, освен ако са резултат
от виновно поведение на служителите под
прикритие.
Чл. 62з. (1) Необходимите средства, свързани с дейността на специализираното структурно звено по чл. 62е, ал. 2, се осигуряват от
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и от други източници по ред,
определен със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Всички разходи за изграждане и поддържане на прикритие на служителите от
специализираното структурно звено и за осъществяване на оперативно-издирвателната му
дейност се планират и отчитат като текущи
разходи по ред, определен със заповед на
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 62и. (1) За изграждането и използването
на прикритието по чл. 62г, ал. 2 държавните органи, органите на местната власт и на
местното самоуправление, организациите и
юридическите лица незабавно оказват необходимото съдействие на Държавна агенция
„Национална сигурност“, включително като
създават и издават необходимите актове по
гражданско състояние, удостоверения, разрешения, регистрации и други необходими
документи.
(2) Данните, свързани с прикритието, се
въвеждат своевременно в съответните информационни системи за времето на съществуване
на прикритието.
(3) Съдействието по изграждане на прикритието се осъществява от субектите по
ал. 1 при спазване на изискванията за защита на информацията, класифицирана като
държавна тайна.
(4) Издадените документи по ал. 1 се използват само за целите на изграденото прикритие.
Чл. 62к. (1) Документите за самоличност
с променени основни данни се издават единствено на служителите на звеното по чл. 62е,
ал. 2.
(2) Издадените документи по ал. 1 се унищожават след отпадане на необходимостта от
тяхното използване.
(3) За издадените и унищожените документи
за самоличност в Държавна агенция „Национална сигурност“ се води служебен регистър,
информацията в който се класифицира като
държавна тайна.
Чл. 62л. За нуждите на международното
оперативно сътрудничество специализираното
звено на Държавна агенция „Национална сигурност“ и чужди партньорски служби могат да
осъществяват дейности, свързани с използване
на служителите под прикритие, съобразно
двустранни и многостранни споразумения,
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по които Република България е страна, на
основата на съгласуваност на интересите и
за сметка на заинтересуваната страна.“
§ 9. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ДЕЙНОСТИ И ВЗА ИМОДЕЙСТВИЕ Н А
ОРГА НИТЕ Н А ДЪРЖ А ВН А А ГЕНЦИ Я
„Н А ЦИОН А ЛН А СИГ У РНОС Т “ С ДРУГИ ДЪРЖ А ВНИ ОРГА НИ ВЪВ ВРЪЗК А
С РАЗК РИВА НЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ,
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 62м. (1) Разследването на престъпления
от общ характер по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с дейностите по
чл. 4, ал. 1 ЗДАНС, се извършва от служители
на агенцията, определени за разследващи
агенти със заповед на председателя на ДАНС.
(2) Разследващите агенти извършват разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) На разследващите агенти не могат да
се възлагат други дейности извън дейността
по разследване на престъпления.
(4) При осъществяване на своите правомощия разследващият агент взема решения по
вътрешно убеждение, основано на обективно,
всестранно и пълно изследване на всички
обстоятелства по делото, като се ръководи
от закона.
(5) Писмените указания на прокурора по
разследването са задължителни за разследващите агенти.
(6) Горестоящите ръководители н ямат
право да дават указания за извършването на
действия по разследването и за съставянето
на писменото мнение на разследващия агент,
както и по какъвто и да е друг начин да се
намесват в разследването.
Чл. 62н. Разследващите агенти от Държавна
агенция „Национална сигурност“ предприемат необходимите мерки за извършване на
полицейска регистрация на лицата, които са
привлечени като обвиняеми за извършено
умишлено престъпление от общ характер,
във взаимодействие с органите на МВР при
спазване изискванията на ЗМВР. Полицейската
регистрация се извършва от полицейските
органи на МВР.
Чл. 62о. (1) Органите на агенцията могат да
задържат лица по реда на чл. 124а от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) За лицата по чл. 124а, ал. 1 ЗДАНС се
издава писмена заповед за задържане.
(3) В заповедта по ал. 2 се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на
служителя, издал заповедта;
2. основанието за задържането;
3. данни, индивидуализиращи задържаното
лице;
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4. датата и часът на задържането;
5. ограничаването на правата на лицето по
чл. 124а ЗДАНС, както и правото му:
а) да обжалва пред съда законността на
задържането;
б) на адвокатска защита от момента на
задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) да се свърже с консулските власти на
съответната държава, в случай че не е български гражданин;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(4) Задържаното лице попълва декларация,
че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни
правата си по ал. 3, т. 5, букви „б“ – „е“.
(5) Заповедта по ал. 2 се подписва от органа
на агенцията и от задържаното лице. Отказът
или невъзможността на задържаното лице да
подпише заповедта се удостоверява с подписа
и имената на един свидетел.
(6) Заповедта за задържане се вписва в
специален регистър, който се създава и води
по ред, определен със заповед на председателя
на агенцията.
(7) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.
Чл. 62п. (1) Органите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ могат да призовават в служебните помещения граждани за
изпълнение на определените им с този закон
правомощия.
(2) Органите на агенцията писмено уведом яват граж даните за призоваването. В
съобщението изрично се посочват целта на
призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването
може да се извършва по телефон, телекс или
факс. Призоваването по телефон или факс се
удостоверява писмено от длъжностното лице,
което го е извършило, а по телекс – с писмено
потвърждаване за полученото съобщение.
(4) За извършването на съответни процесуални действия разследващ орган от ДАНС
може да поиска съдействието на полицейските
органи на МВР за призоваване на лица в помещения на ДАНС при спазване на условията
и реда за връчване на призовки, съобщения
и книжа, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 66, ал. 5 думата „Дирекция“
се заменя със „Специализирана дирекция“.
§ 11. В чл. 85 ал. 6 се изменя така:
„(6) Формулярите за годишните оценки за
изпълнението на длъжността се съхраняват в
служебното досие на служителя, а формуля-
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рите за тримесечните оценки за постигнати
резултати в служебната дейност – в СА Д
„Човешки ресурси“.“
§ 12. В чл. 86, ал. 1 думата „главния“ се
заменя с „административния“.
§ 13. В чл. 98, ал. 3 думите „най-ниското
основно месечно възнаграждение на държавен
служител от“ се заменят с „основното месечно
възнаграждение на ръководителя на“.
§ 14. В чл. 108 думите „с дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността“ се заменят със „със специализирана
административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността“.
§ 15. В чл. 110б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „никакви“ се заличава.
2. Създава се т. 4:
„4. други нарушения на служебната дисциплина.“
§ 16. В чл. 110в се създават т. 8 – 12:
„8. нарушаване на правилата за съхраняване, опазване или използване на служебни:
карти (в т. ч. безконтактни карти за пропускане
в сградите на агенцията), пропуски, знаци,
имущество, картотеки или документи;
9. неупражняване на контрол над подчинени
при изпълнение на служебните им задължения, довело до извършване на дисциплинарно
нарушение по чл. 90, ал. 1, т. 3 – 5 ЗДАНС;
10. наличие на пропуски в прилагането на
разпоредбите, регламентиращи оперативноиздирвателната и информационната дейност;
11. системни маловажни нарушения на
служебната дисциплина;
12. други нарушения на служебната дисциплина.“
§ 17. В чл. 110г се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. системни нарушения на служебната
дисциплина;
7. други нарушения на служебната дисцип
лина.“
§ 18. В чл. 110д, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „карти, знаци“ и „имущество, картотеки или документи“ се заличават.
2. Точка 6 се отменя.
3. Създават се т. 17 и 18:
„17. системно нарушаване на разпоредбите,
регламентиращи оперативно-издирвателната
или информационната дейност;
18. други нарушения на служебната дисциплина.“
§ 19. В чл. 114, т. 2 след думите „проверка от“
се добавя „специализирана административна“.
§ 20. В чл. 116, ал. 2 думите „някое от
дисциплинарните наказания по чл. 90, ал. 1,
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т. 3 – 5“ се заменят с „дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5“.
§ 21. В чл. 119 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Правно-нормативна дейност“ се заменят със „специализирана административна дирекция „Правнонормативна дейност“.
2. В ал. 2 след думата „председател“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и
секретар“ се заличават.
§ 22. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Непосредствено след връчване на заповедта и подписване на акта за сдаване на
длъжността държавният служител, на когото
е прекратено служебното правоотношение,
връща служебната карта, служебния знак и
служебното си оръжие на съответните длъжностни лица.“
2. В ал. 5 накрая се добавя „със срок не
по-дълъг от един месец“.
§ 23. В чл. 128, ал. 1, т. 1 думата „главния“
се заменя с „административния“.
§ 24. Създава се глава седма:
„ Г л а в а

Чл. 139. За нарушения на разпоредбите на
правилника виновните лица носят отговорност
по чл. 32 от Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 140. (1) Нарушенията се установяват с
актове на оправомощени от председателя на
агенцията длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на агенцията или от
оправомощен от него заместник-председател.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 25. В приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1
се правят изменения и допълнения съгласно
приложението (секретно).
§ 26. Навсякъде в правилника думите
„дирекция „Човешки ресурси“ се заменят със
„специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“.
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
за изменение на Постановление № 131 на Ми
нистерския съвет от 2012 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпореди
тели с бюджетни кредити в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 85 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел II от приложението към член
единствен т. 5 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

9246

ВЕСТНИК

за изменение на Постановление № 1 на Ми
нистерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 9, 24, 38, 59, 62, 63, 67, 70, 76, 78, 83,
87, 89 и 94 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.“ на ред 15
се правят следните изменения:
1. В колона 12 числото „2 629 065“ се заменя с „3 049 164“.
2. В колона 13 числото „31 588 400“ се
заменя с „32 008 499“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9258

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за внасяне на допълнителни средства в
централния бюджет за 2013 г. от държавни
предприятия и еднолични търговски дружес
тва с държавно участие в капитала
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие
в капитала в срок до 18 декември 2013 г. да
внесат по сметка на централния бюджет в
Българската народна банка допълнителна
вноска, както следва:
1. Държ а вно п ред п ри я т ие „Р ъко водс т во на въ зд у ш но т о д ви жен ие“ – Со фия – 40 000 000 лв.;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – София – 4 350 000 лв.;
3. „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян – 5 000 000 лв.;
4. „Ю г о з а п а д но д ърж а вно п р ед п ри ятие“ – Благоевград – 5 000 000 лв.;
5. „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово – 5 000 000 лв.;
6. „Лет ище Софи я“ – ЕА Д – Со фия – 8 650 000 лв.;
7. „Пристанище Бу ргас“ – Е А Д – Бу р гас – 3 500 000 лв.;
8. „Прис та н и ще Варна“ – Е А Д – Вар 
на – 3 500 000 лв.;
9. „Терем“ – ЕАД – София – 5 000 000 лв.;
10. „Агенция дипломатически имоти в
страната“ – ЕООД – София – 8 000 000 лв.
Чл. 2. Вноската по чл. 1 е за сметка на
формираните резерви на държавните предприятия и на търговските дружества.
Чл. 3. (1) Министрите, упражняващи правата на държавата в държавните предприятия
и търговските дружества по чл. 1, да предприемат незабавно действия за изпълнение
на постановлението.
(2) По предложение на министрите по ал. 1
Министерският съвет може да реши размерът
на дължимите за внасяне през следващите
отчетни години отчисления от печалбата/
дивиденти на предприятията и дружествата
по чл. 1, т. 1, 2, 6, 7 и 8 да бъде намален с
вноската по чл. 1 съответно.
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 министрите по чл. 3.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9290

ВЕСТНИК

БРОЙ 108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Одобрява допълнителни
бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. в размер 9 100 000 лв.
за обезпечаване нормалното приключване на
бюджетната година.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии на разходите и трансферите по централния бюджет за 2013 г.
(3) Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет 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 финансите и на
главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник”.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9343

РЕШЕНИЕ № 771
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане
на 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 за
мърсители при залпов разлив, разположени
в участъците между км 2+180 и км 2+440 и
между км 3+100 и км 3+360 (след река Лес
новска); Препроектиране на селскостопански
път на км 1+990, попадащ във водното пре
пятствие – нов км 1+965; Реконструкция на
ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция на
Деривация при км 5+378 и Пътна връзка,
осигуряваща обслужване и достъп до газо
разпределителна станция Кремиковци“ на
територията на област София
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на 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 река Лесновска);
Препроектиране на селскостопански път на км
1+990, попадащ във водното препятствие – нов
км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 kV при
км 1+649 и реконструкция на Деривация
при км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща
обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“ съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-828 на министъра на регионалното развитие от 30 август 2013 г., части от
имоти – частна собственост, намиращи се в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

землището на гр. София, с. Горни Богров и
с. Долни Богров, Столична община, област
София, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

Столична община, район „Кремиковци“
Землище на с. Горни Богров, ЕКАТТЕ 16488
А.1. Селско стопанство

№
по
ред

Имот
(№)
идентификатор

Начин
Катена
Вид на
гория
трайтерина
но
ториземяята
ползта
ване

Пътна връзка, осигуряваща
1. 7727.19 селIV
скост. нива
паси2. 7727.20 селIV
скост. ще,
мера
3. 7724.2 селнива
IV
скост.
сел4. 7724.3 скост.
нива
IV
5. 7737.1 селнива
IV
скост.
сел6. 7737.2 скост.
нива
IV
7. 7737.3 селнива
IV
скост.
8. 7737.4 селнива
IV
скост.
9. 7737.5 селнива
IV
скост.
10. 7737.6 селнива
IV
скост.
сел11. 7737.7 скост.
нива
IV
12. 7737.8 селнива
IV
скост.
сел13. 7736.1 скост.
нива
IV
14. 7736.2 селнива
IV
скост.
сел15. 7736.3 скост.
нива
IV
16. 7736.4 селнива
IV
скост.
сел17. 7736.5 скост.
нива
IV
Общо землище с. Горни Богров

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)

Площ,
Обща
подлеплощ
жаща
на
на отимочужта
даване
дка

дка

Парично
обезщетение
за
за
трайни
общ
земя насаж- размер
дения
лв.
лв.
лв.

обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци
частна Тодор Костов Дишов

2,994

0,306

6256

6256

частна Недялко Георгиев Костов

6,365

0,442

9037

9037

Николай чова А н- 10,001
частна Невена
гелова

0,055

1124

1124

частна Христо Владов Христов

10,199

0,053

1084

1084

частна Стоян Иванчов Орсов

0,700

0,058

1186

1186

0,500

0,047

961

961

1,300

0,097

1983

1983

1,900

0,095

1942

1942

3,000

0,102

2085

2085

4,802

0,151

3087

3087

частна Насл. Григор Иванчев Дунев 3,700

0,160

3271

3271

Андрей Стоилов Кьо- 3,100
частна Насл.
сев
Иванова Сарийска- 3,399
частна Сашка
Ангелова
Александров Рендов 2,001
частна Цветан
Стойчо Бонев Вълчев

0,200

4089

4089

0,383

7830

7830

0,081

1656

1656

частна Иван Стойчев Бонев

1,977

0,096

1963

1963

частна Насл. Станоя Ралин Тотеви 3,600

0,672

13 739

13 739

Трайко Деневи Ман- 0,976
частна Никола
деви
60,514

0,186

3803

3803

3,184

65 096

65 096

частна
частна
частна
частна

Насл. Георги Стойков Хрис
тов
Насл. Йордан Стоянов Пепелигов
Насл. А ндрея Бонев Стоилков
Насл. Цветко Йорданов Пепелигов

частна Петър Бенев Люташки

С Т Р.
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Столична община, район „Кремковци“
Землище на с. Долни Богров, ЕКАТТЕ 22304
А.1. Селско стопанство

№
по
ред

Имот (№)
идентификатор

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Категория
на земята

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)

1

2

3

4

5

6

7

Парично
обезщетение

Обща
площ
на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

дка

дка

лв.

лв.

лв.

8

9

10

11

12

за
за
трайни
общ
земя насаж- размер
дения

Реконструкция на ЕЛ 110 kV „Металургия – Кривина“ при км 1+649
22304.7979.411

селскост.

1.

22304.7897.1

селскост.

нива

IV

частна

2.

22304.7897.5

селскост.

нива

IV

Василка Сичастна меонова Стоянчева

1.

пасище

V

частна

Недялко Георгиев Костов

4,837

0,030

17

17

1,425

1654

1654

1,416

1583

1583

Реконструкция на деривация на к-т Кремиковци при км 5+378
Ангел Иванов
16,500
Спасов
3,900

Събиратели – изпарители на 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)
1.

7979.216

селскост.

кариера –
пясък,
чакъл и
глина

некате„А гростройчастна
39,999
горимат“ – ООД
зуема

2,090

171

171

2.

7979.481

селскост.

друг вид
земеделска
земя

VIII

частна

Галабина Бла15,236
гоева Улийска

0,242

52

52

3.

7979.552

селскост.

гори и
храсти в
земеделска
земя

IX

частна

Галабина Бла43,982
гоева Улийска

1,598

237

237

Препроектиране на ССП на км 1+990, попадащ във водно препятствие – нов км 1+965
1.

7979.215

селскост.

кариера –
пясък,
чакъл и
глина

2.

7979.269

селскост.

пасище,
мера

3.

7979.481

селскост.

друг вид
земеделска
земя

некате„А гростройчастна
132,428
горимат“ – ООД
зуема

0,468

42

42

V

частна

Бойка Николо45,280
ва Керкелова

2,020

1252

1252

VIII

частна

Галабина Бла15,236
гоева Улийска

0,161

35

35

317,398

9,450

5043

5043

Общо землище с. Долни Богров

Столична община
Землище на гр. София, ЕКАТТЕ 68134
А.1. Селско стопанство

№
по
ред

Имот (№)
идентификатор

1

2

1.
2.
3.

Начин КатеВид
гона
на те- трайрия
ритона
но
рията ползземята
ване
3

4

5

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)

Обща
площ
на
имота
дка

6

Парично
Площ,
обезщетение
подлежаща
за
на отза
трайни общ
чуж- земя насаж- размер
даване
дения
дка

лв.

лв.

7
8
9
10
11
Кв. Кремиковци
Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци
сел„Интернационал груп –
8366.53
нива
III частна
1,936 0,007
10
скост.
ТС“ – ЕООД
сел8366.54
III частна Митра и Тинка Стоянчови
1,997 0,007
10
скост. нива
сел8366.56
нива
III частна Иван Ангелков Янчев
0,061 0,010
14
скост.

лв.
12

10
10
14
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1

2

3

4

5

7

4.

8366.58

селскост.

нива

III

частна насл. Коста Ангелков Янчев

5.

8366.59

селскост.

нива

6.

8366.62

селскост.

нива

С Т Р. 1 5
8

9

10

0,117

0,017

23

23

III

частна насл. Трайко Ангелков Янчев 0,195

0,018

24

24

III

частна Григор Ангелков Янчев

0,033

45

45

0,177

11

12

Кв. Челопечене
Електропровод 110 kV „Металургия – Кривина“ при км 1+649
1.

с е л68134.8409.20
нива
скост.

V

частна

насл. на Неделко Гьорев
Маджаров

Общо землище гр. София

11,700

0,030

26

26

16,183

0,122

152

152

9186

РЕШЕНИЕ № 775
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за определяне на дните за религиозни праз
ници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2014 г.
На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2014 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се
ползва платен или неплатен годишен отпуск
при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния
служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 21 април;
б) Св. св. Апостоли Петър и Павел – 29 юни;
в) Всички Светии – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 28, 29 и 30 юли;
б) Курбан байрам – 4, 5 и 6 октомври.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
а) Песах – 15 април;
б) Рош Ашана – 25 септември;
в) Йом Кипур – 4 октомври;
г) Сукот – 9 октомври.
4. За Арменска апостолическа православна
църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Цветница – 13 април;
в) Великден – 20 април;
г) Преображение Господне – 27 юли;
д) Кръстовден – 14 септември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –
22 март;
б) Рож дението на Учител я Пет ър Дънов – 12 юли;

в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия
ден – четири съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначаването им са
задължени да работят в тези дни.
7. За Бахайската общност:
а) „Ноу – Руз“ (Бахайска Нова година) –
21 март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 23 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 9 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 12 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 16 март;
б) Рама Навами – 8 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 13 май;
г) Ратха Ятра – 29 юни;
д) Кришна Джанмаштами – 17 август;
е) Радхастами – 2 септември.
9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (ден на раждане, просветление и
паранирвана на Буда Шакямуни) – 14 май.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус
Христос – 14 април;
б) Конгресни дни – 29 и 30 август и 5 и
6 септември.
11. За евангелските църкви:
Ден на Реформацията – 31 октомври.
12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 14 май;
б) Будистка Нова година – 2 март;
в) Денят Дхарма – 12 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9247
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
КОНВЕНЦИЯ

за издаване на многоезични извлечения от
актове за гражданско състояние, подписана
на 8 септември 1976 г. във Виена
(Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. – ДВ,
бр. 91 от 2013 г. В сила за Република България
от 18 декември 2013 г.)
Държавите, подписали тази Конвенция,
в стремежа си да усъвършенстват правилата
за издаване на многоезични извлечения от
някои актове за гражданско състояние, поспециално на предназначените за използване
в чужбина, се споразумяха за прилагане на
следните разпоредби:
Член 1
Извлеченията от актове за гражданско
състояние, свързани с раждане, брак или
смърт, когато една заинтересована страна
поиска или когато използването им изисква
да бъдат преведени, се изготвят върху формуляри А, В и С съгласно приложението към
тази Конвенция.
Във всяка от договарящите се страни тези
извлечения се издават единствено на лицата,
имащи право да получават пълни копия от
оригиналите.
Член 2
Извлеченията се изготвят на база първоначалните вписвания и допълнителните отметки
върху актовете.
Член 3
Всяка договаряща се държава може да
допълва формулярите, приложени към тази
Конвенция, с графи и символи, показващи
други вписвания или отметки по акта, при
условие че тези графи и символи предварително са одобрени от Общото събрание на
Меж ду народната комиси я по гра ж данско
състояние.
При това всяка договаряща се държава може
да добавя графа, предназначена за вписване
на идентификационен номер.
Член 4
Всички вписвания във формулярите се
правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат изписани с
буквите на езика, на който е съставен актът,
към който се отнасят.
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Член 5
Датите се вписват с арабски цифри, посочващи последователно под символите Jo,
Mo и An деня, месеца и годината. Денят и
месецът се изписват с две цифри, годината – с
четири цифри. Първите девет дни от месеца и
първите девет месеца от годината се изписват
с цифри от 01 до 09.
Името на всяко място, посочено в извлечението, е последвано от името на държавата, в която се намира това място, в случай
че тя е различна от държавата – издател на
извлечението.
Идентификационният номер е предшестван
от името на държавата издател.
За посочване на пола се използват единствено следните символи: M = мъжки, F =
женски.
За посочване на сключен брак, фактическа
раздяла, развод, нищожност на брак, смърт
на титуляря на акта за раждане, както и
смърт на съпруга или съпругата се използват
единствено следните символи: Mar = сключен
брак; Sc = фактическа раздяла; Div = развод;
A = нищожност на брака; D = смърт; Dm
= смърт на съпруга; Df = смърт на съпругата. След тези символи се вписват датата и
населеното място на събитието. Символът
„Mar“ е последван от фамилията и имената
на съпруга(та).
Член 6
На лицевата страна на всяко извлечение
непроменливият текст на формуляра, с изключение на символите, посочени в чл. 5 за
отбелязване на датите, се отпечатва най-малко
на два езика, един от които е официалният
език или един от официалните езици на държавата издател и френски език.
Значението на символите трябва да бъде
посочено най-малко на официалния език или
един от официалните езици на съответната
държава, която при подписването на тази Конвенция е членка на Международната комисия
по гражданско състояние или е обвързана с
Парижката конвенция от 27 септември 1956 г.
за издаване на определени извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени
за чужбина, както и на английски език.
На обратната страна на всяко извлечение
трябва да фигурират:
– позоваване на Конвенцията, написано на
езиците, посочени в алинея втора на този член;
– превод на непроменливия текст на формуляра, написан на езиците, посочени в алинея
втора на този член, в случай че тези езици не
са използвани на лицевата страна;
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– резюме на членове 3, 4, 5 и 7 от Конвенцията, най-малко на езика на властите,
издаващи извлечението.
При депозиране на своя акт за присъединяване към тази Конвенция всяка присъединяваща се държава предава на Швейцарския
федерален съвет превод на официалния или
официалните си езици на непроменливия
текст на формулярите и на значението на
символите.
Швейцарският федерален съвет предава
този превод на договарящите се държави и
на Генералния секретар на Международната
комисия по гражданско състояние.
Всяка договаряща се държава има право
да добави този превод към извлеченията,
издавани от нейните власти.
Член 7
Ако съдържанието на акта не позволява
попълването на определено поле или част от
поле на извлечението, същото поле или част
от поле се посочва като неизползваемо чрез
зачертаване.
Член 8
Извлеченията носят датата на издаването,
подписа и печата на органа, който ги е издал. Те
имат същата стойност като извлеченията, издадени съгласно действащото законодателство
в държавата издател.
Те се приемат без легализация или подобна
формалност на територията на всяка от държавите, обвързани с тази Конвенция.
Член 9
При спазване на условията по международни договори, предвиждащи безплатно издаване на пълни преписи или извлечения от
актове за гражданско състояние, извлеченията,
издавани по силата на тази Конвенция, не
могат да бъдат облагани с по-високи такси,
отколкото извлеченията, издавани съгласно
действащото вътрешно законодателство на
държавата издател.
Член 10
Тази Конвенция не възпрепятства получаването на пълни преписи от актове за гражданско
състояние, изготвени съгласно действащото
вътрешно законодателство на държавата, в
която тези актове са съставени или вписани.
Член 11
Всяка договаряща се държава може при
подписване на нотификацията, предвидена
в член 12, или при присъединяването си да
заяви, че си запазва правото да не прилага
тази Конвенция за извлечения от актове за
раждане, отнасящи се до осиновени деца.
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Член 12
Договарящите се държави изпращат на
Швейцарския федерален съвет нотификация за
успешно проведените процедури, необходими
съгласно тяхната Конституция, за прилагане
на тази Конвенция на тяхна територия.
Швейцарският федерален съвет уведомява договарящите се държави и Генералния
секретар на Меж дународната комисия по
гражданско състояние за всяка нотификация,
получена по силата на предходната алинея.
Член 13
Тази Конвенция влиза в сила на тридесетия
ден след датата на внасянето на петата нотификация и ще действа от същия момент между
петте държави, извършили тези процедури.
За всяка договаряща се държава, извършила
по-късно процедурите, предвидени в предходния член, тази Конвенция ще действа считано
от тридесетия ден след датата на внасянето
на нейната нотификация.
Незабавно след влизането в сила на тази
Конвенция правителството депозитар изпраща
текста є на Секретаря на Организацията на
обединените нации с цел регистрация и публикуването є съгласно член 102 от Устава на
Организацията на обединените нации.
Член 14
Конвенцията, отнасяща се до издаването
на някои извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени за чужбина,
подписана в Париж на 27 септември 1956 г.,
престава да се прилага между държавите, за
които тази Конвенция е влязла в сила.
Член 15
Резервите, изразени по член 11, могат във
всеки момент да бъдат изцяло или частично
оттегляни. Оттеглянето се извършва чрез
нотификация, отправена до Швейцарския
федерален съвет.
Швейцарският федерален съвет уведомява договарящите се държави и Генералния
секретар на Меж дународната комисия по
гражданско състояние за всяка нотификация,
получена по силата на предходната алинея.
Член 16
Тази Конвенция се прилага по право върху
цялата континентална територия на всяка
договаряща се държава.
Всяка държава може при подписване, изпращане на нотификация, присъединяване
или по-късно да заяви чрез нотификация,
изпратена до Швейцарския федерален съвет,
че разпоредбите на тази Конвенция ще бъдат прилагани върху една или повече нейни
извънконтинентални територии, държави и
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територии, за които е поела международна
отговорност. Швейцарският федерален съвет ще уведоми за тази нотификация всяка
от договарящите се държави и Генералния
секретар на Меж дународната комисия по
гражданско състояние. Разпоредбите на тази
Конвенция стават приложими на посочената
в нотификацията територия или територии на
шестдесетия ден след датата на получаване
на горната нотификация от Швейцарския
федерален съвет.
Всяка държава, отправила заявление съгласно разпоредбите на алинея 2 на този член,
може впоследствие да заяви във всеки момент
чрез нотификация, отправена до Швейцарския
федерален съвет, че тази Конвенция престава да бъде приложима в една или няколко
държави или територии, посочени в нейното
заявление.
Швейцарският федерален съвет ще уведоми
за новата нотификация всяка от договарящите се държави, както и Генералния секретар
на Международната комисия по гражданско
състояние.
Конвенцията ще престане да се прилага
в съответната територия на шестдесетия ден
след датата, на която Швейцарският федерален
съвет е получил упоменатата нотификация.
Член 17
Всяка държава може да се присъедини към
тази Конвенция след влизането є в сила. Присъединителният акт се внася в Швейцарския
федерален съвет. Последният уведомява всяка
от договарящите се държави, както и Генералния секретар на Международната комисия
по гражданско състояние, за всяко внасяне на
акт за присъединяване. Конвенцията влиза в
сила за присъединилата се държава на тридесетия ден след датата на внасяне на акта
за присъединяване.
Член 18
Тази Конвенция остава в сила без ограничение в срока. Всяка от договарящите
държави може да я денонсира по всяко време
чрез нотификация, отправена писмено до
Швейцарския федерален съвет, който уведомява останалите договарящи се държави
и Генералния секретар на Международната
комисия по гражданско състояние.
Възможността за денонсиране по горната
алинея не може да бъде упражнена преди
изтичането на срок от една година от датата, на която Конвенцията е влязла в сила в
съответната държава.
Денонсирането ще влезе в действие в
срок от шест месеца след датата, на която
Швейцарският федерален съвет е получил
нотификацията, предвидена в алинея първа
на този член.
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В потвърждение на което подписаните
представители, редовно упълномощени за
тази цел, подписаха тази Конвенция.
Изготвена във Виена на 8 септември 1976 г. в
един екземпляр, който ще бъде внесен в архива
на Швейцарския федерален съвет, а заверено
копие ще бъде предадено по дипломатически
път на всяка от договарящите се държави и
на Генералния секретар на Международната
комисия по гражданско състояние.
Териториален обхват на Конвенцията
При внасянето нотификацията за ратифициране на Конвенцията Посолството на Нидерландия в Берн уточни, че Конвенцията е
приложима за Кралството в Европа.
Заявяване на резерви
При подписване на Конвенцията Конфедерация Швейцария заяви по силата на член
11, че си запазва правото да не прилага тази
Конвенция при извлеченията от актове за
раждане, отнасящи се до осиновени деца,
при които роднинските връзки по произход
са запазени.
Забележки:
На 20 юни 1990 г. Социалистическа федеративна република Югославия отправи до Федералния департамент на външните работи
на Конфедерация Швейцария нотификация
за ратифициране на Конвенцията (в сила за
Югославия от 20 юли 1990 г.).
На 1 декември 1992 г. Министерството на
външните работи на Република Словения внесе
във Федералния департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария инструмент
за присъединяване към Конвенцията (в сила
за Словения от 31 декември 1992 г.).
На 22 септември 1993 г. Република Хърватия
внесе в Швейцарския федерален съвет инструмент за присъединяване към Конвенцията
(в сила за Словения от 22 октомври 1993 г.).
На 15 април 1994 г. Бившата югославска
република Македония внесе в Швейцарския
федерален съвет заявление за правоприемство
към Конвенцията. Бившата югославска репуб
лика Македония е страна по Конвенцията
от 8 септември 1991 г. – дата на независимостта є.
На 11 октомври 1995 г. Република Босна и
Херцеговина внесе в Швейцарския федерален
съвет заявление за правоприемство към Конвенцията. Република Босна и Херцеговина е
страна по Конвенцията от 6 март 1992 г. – дата
на независимостта є.
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Формуляр А
1 ДЪРЖАВА:
3

2

СЛУЖБА ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ №

4 ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

5 ФАМИЛНО ИМЕ
6 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ
7 ПОЛ

8

БАЩА

9 МАЙКА

5 ФАМИЛНО ИМЕ
6 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ
10 ДРУГИ ДАННИ ОТ АКТА

11 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
ПОДПИС, ПЕЧАТ

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

СИМВОЛИ
– Jo: Ден
– Mo: Месец
– An: Година
– M: Мъжки
– F: Женски
– Mar: Сключен брак
– Sc: Фактическа раздяла
– Div: Развод
– A: Нищожност на брака
– D: Смърт
– Dm: Смърт на съпруга
– Df: Смърт на съпругата

Извлечение, издадено на основание на Конвенцията, подписана във Виена
на 8 септември 1976 г.
*Съгласно членове 3, 4, 5 и 7 от Конвенцията:
– Вписванията се правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат
изписани с буквите на езика, на който е съставен актът, към който се отнасят.
– Датите се вписват с арабски цифри, посочващи последователно деня, месеца и годината.
Денят и месецът се изписват с две цифри, годината с четири цифри. Първите девет дни от месеца и първите девет месеца от годината се изписват с цифри от 01 до 09.
– След името на всяко населено място се вписва името на държавата, в която се намира
това място, в случай че тя е различна от държавата – издател на извлечението.
– След символите Mar, Sc, Div, A, D, Dm и Df се посочват дата и място на събитието. Освен
това след символа Mar се изписват фамилията и имената на съпруга/та.
– Ако съдържанието на акта не позволява в извлечението да бъде попълнено дадено поле
или част от него, същите се посочват като неизползваеми чрез зачертаване.
– Добавянето на допълнителни полета и символи подлежи на предварително одобрение от
Международната комисия по гражданско състояние.
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Формуляр B
1 ДЪРЖАВА:
3

2

СЛУЖБА ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК №

4 ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА
5

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

6 СЪПРУГА

СЪПРУГ

7 ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА
8 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ
9 ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

10 ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД БРАКА
11 ДРУГИ ДАННИ ОТ АКТА

12 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
ПОДПИС, ПЕЧАТ

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

СИМВОЛИ
– Jo: Ден
– Mo: Месец
– An: Година
– Sc: Фактическа раздяла
– Div: Развод
– A: Нищожност на брака
– Dm: Смърт на съпруга
– Df: Смърт на съпругата

Извлечение, издадено на основание на Конвенцията, подписана във Виена
на 8 септември 1976 г.*
*Съгласно членове 3, 4, 5 и 7 от Конвенцията:
– Вписванията се правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат
изписани с буквите на езика, на който е съставен актът, към който се отнасят.
– Датите се вписват с арабски цифри, посочващи последователно деня, месеца и годината.
Денят и месецът се изписват с две цифри, годината с четири цифри. Първите девет дни от месеца и първите девет месеца от годината се изписват с цифри от 01 до 09.
– След името на всяко населено място се вписва името на държавата, в която се намира
това място, в случай че тя е различна от държавата – издател на извлечението.
– След символите Mar, Sc, Div, A, D, Dm и Df се посочват дата и място на събитието. Освен
това след символа Mar се изписват фамилията и имената на съпруга/ата.
– Ако съдържанието на акта не позволява в извлечението да бъде попълнено дадено поле
или част от него, същите се посочват като неизползваеми чрез зачертаване.
– Добавянето на допълнителни полета и символи подлежи на предварително одобрение от
Международната комисия по гражданско състояние.
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Формуляр C
1 ДЪРЖАВА:

2

3

СЛУЖБА ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ №

4 ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

5 ФАМИЛНО ИМЕ
6 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ
7 ПОЛ
8 ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

9 ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ/ТА СЪПРУГ/А
10 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ/ТА СЪПРУГ/А
12 БАЩА

13 МАЙКА

5 ФАМИЛНО ИМЕ
6 СОБСТВЕНО И БАЩИНО ИМЕ
11 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
ПОДПИС, ПЕЧАТ

Jo

Mo

An

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I_I

СИМВОЛИ
– Jo: Ден
– Mo: Месец
– An: Година
– M: Мъжки
– F: Женски

Извлечение, издадено на основание на Конвенцията, подписана във Виена
на 8 септември 1976 г.*
* Съгласно членове 3, 4, 5 и 7 от Конвенцията:
– Вписванията се правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат
изписани с буквите на езика, на който е съставен актът, към който се отнасят.
– Датите се вписват с арабски цифри, посочващи последователно деня, месеца и годината.
Денят и месецът се изписват с две цифри, годината с четири цифри. Първите девет дни от месеца и първите девет месеца от годината се изписват с цифри от 01 до 09.
– След името на всяко населено място се вписва името на държавата, в която се намира
това място, в случай че тя е различна от държавата – издател на извлечението.
– След символите Mar, Sc, Div, A, D, Dm и Df се посочват дата и място на събитието. Освен
това след символа Mar се изписват фамилията и имената на съпруга/ата.
– Ако съдържанието на акта не позволява в извлечението да бъде попълнено дадено поле
или част от него, същите се посочват като неизползваеми чрез зачертаване.
– Добавянето на допълнителни полета и символи подлежи на предварително одобрение от
Международната комисия по гражданско състояние.
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ОБЯСНИТЕЛЕН ДОКЛАД
приет от Общото събрание във Франкфурт
на 24 март 1976 г.
А. Общи положения
Кон вен ц и я та за изда ва не т о на н я кои
извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени за чужбина, подписана
в Париж на 27 септември 1956 г., е в сила в
девет държави – членки на Международната
комисия по гражданско състояние.
Написани на седем езика, извлеченията,
издавани по силата на тази Конвенция, се
приемат в голям брой страни и вършат неоценима услуга както на емигрантите, така и на
властите на приемащите страни. Независимо
от това се явява необходимост от промени в
Конвенцията поради, от една страна, присъединяването към Международната комисия
по гражданско състояние на нови държави
членки, присъединяването към Конвенцията
на Югославия, което води до използването на
нови езици, и от друга страна, поради нуждата
от хармонизиране на формулярите с тези на
международната домакинска книжка, въведена по силата на Конвенцията, подписана в
Париж на 12 септември 1974 г.
Големият обем на предвидените изменения доведе до изготвяне на нова Конвенция,
което е за предпочитане пред прилагането на
процедурата за изменения, предвидена в член
12 от Конвенцията от 1956 г.
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Член 4
Този член се основава на разпоредбите на
член 6, алинея 1 от Конвенцията от 1974 г.
Член 5
Начинът за записване на датите и използване на символите, предвиден в член 3 от
Конвенцията от 1956 г., вече съответства на
този, предвиден в член 7 от Конвенцията от
1974 г.
Алинеи 2 и 3 уточняват съответно начина за
посочване на населените места и за вписване
на идентификационните номера.

Членове 1 и 2
Тези членове се отнасят до предметите,
уредени в член 1 от Конвенцията от 1956 г.
Същата предви ж даше възмож ност – а не
задължение – за издаване на многоезични извлечения, когато използването на извлечение,
издадено на един-единствен език, налагаше
превод. Новата Конвенция предвижда задължение за издаване на многоезично извлечение както в този случай, така и във всички
случаи, когато една от страните го поиска.
Това изменение съответства на интереса на
страните, който не бива да бъде оставян на
преценката на органа, създал акта.

Член 6
Този член посочва езиците, които трябва
да се използват за изготвяне на извлеченията.
На лицевата страна непроменливият текст
на формулярите трябва да бъде отпечатан
на най-малко два езика, между които официалният или един от официалните езици
на държавата – издател на извлечението, и
френски език (вж. Конвенцията от 1974 г., член
8). Значението на символите обаче трябва да
бъде посочено на официалния език или един
от официалните езици на държавата – членка
на Международната комисия по гражданско
състояние, или на държавата, обвързана с
Конвенцията от 1956 г. В случай че дадена
държава – например Югославия – има няколко езика, достатъчно е да се използва един от
тези езици. Освен това трябва да се ползва и
английският език поради твърде разпространената му употреба.
На обратната страна на извлечението трябва
да фигурира най-напред позоваване на Конвенцията, написано на езиците, определени за
посочване на значението на символите. След
това трябва да фигурира непроменливият текст
на формуляра, преведен на същите езици, с
изключение на езиците, използвани на лицевата страна при отпечатване на формулярите. И
накрая трябва да фигурира резюме от членове
3, 4, 5 и 7 на Конвенцията, съдържащи правилата за изготвяне на извлечението. Предвид
факта, че тези правила са предназначени за
органа, издаващ извлечението, достатъчно е
това резюме да бъде изготвено на езика на
съответния орган. Не е забранено обаче да
бъде изписано и на други езици.

Член 3
Този член съответства на алинея 2 от член
4 от Конвенцията от 1956 г.
При това той позволява във формулярите
да се добавя, без предварително разрешение,
идентификационен номер (вж. член 7, алинея
2 от Конвенцията от 1974 г.).
Новата Конвенция, за разлика от тази от
1956 г., не посочва списък на данните, които
трябва да съдържат извлеченията. Този списък е вече излишен, тъй като моделите на
извлеченията са приложени към Конвенцията.

Членове 7 – 10
Тези членове се основават на съответните
разпоредби на Конвенциите от 1956 г. (членове 3, 5, 6 и 7) и 1974 г. (членове 10, 11 и
13). Докато член 6 от Конвенцията от 1956 г.
предвиждаше за издаваните извлечения по
същата Конвенция да се събират същите такси
като извлеченията, издавани по действащото вътрешно законодателство на държавата
издател, член 9 от тази Конвенция се задоволява да предпише извлеченията, издавани
в съответствие с нея, да не бъдат подлагани

Б. Коментари по членовете
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на по-високо таксуване, отколкото предвиденото по вътрешното законодателство. Не бе
възможно, поради изискванията на данъчното
право в известен брой държави – членки на
Международната комисия по гражданско състояние, да се предпише безплатно издаване на
извлеченията по силата на тази Конвенция.
При това обаче Международната комисия
по г ра ж данско състояние, от читайк и, че
гражданското състояние е публична услуга,
препоръчва безплатното издаване и желае
във всички държави членки издаването на
преписи или извлечения от актове, било по
силата на Конвенцията, било по вътрешното
право, да бъде освободено от всякакви данъчни тежести.
Член 11
Резервите, предвидени в този член, могат
да бъдат изразени от държава, опасяваща
се, че използването на формуляри A или C
може да разкрие, че извлечението се отнася
до осиновено дете. Тези резерви могат във
всеки момент да бъдат изцяло или частично
оттеглени (член 15).
Договаряща се държава може също да изрази тези резерви частично, например само
за случаите на осиновени деца, при които
роднинските връзки по произход са запазени.
Членове 12 – 18
Тези членове съдържат така наречените
стилови клаузи, отнасящи се до ратифицирането на Конвенцията, влизането є в сила
и срока є. За разлика от другите Конвенции
на Международната комисия по гражданско
състояние, които предвиждат влизането в
сила след две ратификации, тази Конвенция
гласи в член 13, че ще влезе в сила след пет
ратификации. Тази разпоредба бе предвидена
поради факта, че новата Конвенция е предназначена да замести подписаната през 1956 г.,
която понастоящем обвързва десет държави.
Конвенцията от 1956 г., освен в случай
на денонсиране, ще остане в сила между две
държави, обвързани от нея, дори ако едната
от тях е ратифицирала втората Конвенция,
независимо дали последната е влязла, или
не е влязла в сила.
Тя обаче ще престане да действа между
две държави, обвързани с нея, в случай че
едната и другата са ратифицирали втората,
стига последната да е влязла в сила след ратифицирането є от пет държави.
Новата Конвенция, както и тази от 1956 г.,
е отворена Конвенция, т.е. всяка държава,
членуваща или не в Международната комисия по гражданско състояние, може да се
присъедини към нея след влизането є в сила.
9161
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейска
та и евроатлантическата интеграция между
правителството на Република България и
правителството на Република Косово
(Одобрен с Решение № 580 от 2 октомври
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
2 декември 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Косово (наричани по-долу „страни“),
– Като се стремят да насърчат по-нататъшното развитие на традиционно приятелските
отношения помежду си;
– Като споделят принципите и ценностите,
на които се основава Европейският съюз (ЕС);
– Като отчитат Заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за започване
на преговори за сключване на Споразумение
за стабилизиране и асоцииране между ЕС и
Република Косово;
– Като имат предвид Декларацията на
НАТО за обявяване на фазата на пълна оперативна готовност на Косовските сили за
сигурност;
– Като имат предвид ролята на двете страни за регионалната сигурност в Югоизточна
Европа;
– Като отчитат факта, че Република България е държава – член на Европейския съюз, и
че стратегическата цел на Република Косово
е да се присъедини към Европейския съюз;
– Вземайки предвид членството на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и че
стратегическата цел на Република Косово е
да се присъедини към НАТО;
– Както и водени от общото си желание за
укрепване на сътрудничеството в областите
от взаимен интерес в сферата на европейската
и евроатлантическата интеграция,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните поемат ангажимента да насърчават сътрудничеството помежду си в областта
на европейската и евроатлантическата интеграция като общ интерес в двустранните
отношения.
Член 2
Страните ще си оказват съдействие с цел
постигане на по-високо обществено съзнание
в Република Косово по отношение на европейските и евроатлантическите ценности.
Член 3
Страните ще си сътрудничат с цел подпомагане на напредъка на Република Косово
в процеса на европейска интеграция като
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цяло и в частност в преговорния процес за
сключване на Споразумение за стабилизиране
и асоцииране (ССА) на ЕС с Република Косово. Сътрудничеството ще се осъществява
в следните области:
1. Областите, посочени в преговорните
директиви за сключване на ССА с Република
Косово;
2. Укрепване на институционалния капацитет на институциите на Република Косово,
ангажирани с преговорния процес;
3. Опазването и защитата на културното
наследство;
4. Регионалното сътрудничество;
5. Защитата на човешките права, в т.ч. и
на лицата, принадлежащи към малцинства и
уязвими групи;
6. Борбата срещу трансграничната организирана престъпност;
7. Информационни кампании за развитието
на процесите в Европейския съюз.
Член 4
Страните ще осъществяват сътрудничеството, посочено в член 3, посредством:
1. Провеждане на политически и секторни
консултации;
2. Осигуряване на експертиза в контекста
на преговорите за Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република
Косово;
3. Организиране на съвместни прояви:
срещи, конференции, кръгли маси и други
форуми с участието на официални представители и експерти от двете страни;
4. Провеждане на семинари, курсове и
стажове по въпросите на европейската интеграция;
5. Иницииране на туининг и други проекти
за укрепване на административния капацитет,
финансирани по програми на ЕС;
6. Използване на възможностите на Дипломатическия институт към МВнР на Република
България за подготовка на дипломатически
кадри на Република Косово в областта на европейската и евроатлантическата интеграция;
7. Споделяне на опит и добри практики,
установени в процеса на преговорите на Република България за присъединяването към ЕС.
Член 5
Страните ще споделят опит в областта на
евроатлантическата интеграция чрез:
1. Съвместни консултации по въпроси на
регионалната и международната сигурност и
сътрудничеството с НАТО;
2. Споделяне на опит за укрепване на институционалния капацитет и подготовката на
национални кадри по въпроси, свързани със
сътрудничеството с НАТО;
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3. Споделяне на опит при привеждане на
националното законодателство в сферата на
сигурността и отбраната в съответствие със
стандартите и изискванията на ЕС и НАТО;
4. Информиране на обществеността по
въпроси на регионалната и международната
сигурност, включително и по въпроси, свързани с дейността на НАТО;
5. Насърчаване на сътрудничеството между
неправителствени организации, ангажирани
с дейности в тази област.
Член 6
Страните ще осъществяват сътрудничеството, посочено в член 5, посредством:
1. Обмен на информация и опит;
2. Организиране на съвместни прояви:
срещи, конференции, кръгли маси и други
форуми с участието на официални представители и експерти от двете страни;
3. Провеждане на семинари, курсове и
стажове по въпросите на регионалната и
международната сигурност и сътрудничеството с НАТО;
4. Насърчаване участието на експерти на
всяка от страните в международни и национални семинари и курсове, организирани от
другата страна;
5. Обмен на експерти в сектори от взаимен
интерес с отчитане на наличните възможности
и ресурси.
Член 7
Страните ще предоставят финансови ресурси от националните си бюджети и ще осигуряват финансова подкрепа от международни
източници за осъществяване на сътрудничеството, предвидено в меморандума.
Член 8
Страните могат да подготвят годишни
планове за изпълнение на този меморандум.
Член 9
Страните могат да информират европейските и евроатлантическите институции за
тяхното двустранно сътрудничество.
Член 10
Разпоредби т е на т ози меморан д у м не
могат да противоречат на други действащи
или бъдещи споразумения, сключени между
страните. Този меморандум не засяга правата
и задълженията на страните по което и да е
международно споразумение. Изпълнението
на меморандума се осъществява от всяка от
страните в съответствие с нейните национални
законови и административни разпоредби и в
рамките на компетенциите им и наличните
ресурси.
Член 11
Меморандумът влиза в сила от датата на
подписването му.
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Член 12
Меморанду мът се ск лючва за срок от
три години с автоматично продължаване на
действието му с периоди от по една година.
Действието на този меморандум може да
бъде прекратено от всяка една от страните
чрез писмено уведомление до другата страна,
отправено по дипломатически път, със срок
на предизвестие от шест месеца.
Член 13
Този меморандум може да бъде изменян
по взаимно съгласие на страните, изразено
в писмен вид.
Член 14
След изтичането на срока на действие на
този меморандум неговите разпоредби ще
продължат да се прилагат по отношение на
вече изпълняващи се проекти и договори,
започнати и сключени на негова база, до
тяхното приключване, освен ако страните не
са се договорили за друго.
Член 15
Подписан в София на 2 декември 2013 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които на
български, албански и английски език, като и
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен ще бъде
английският текст.
За п рави телст вото на
Република България:
Кристиан Вигенин,
министър на
външните работи
9171

За правителството на
Република Косово:
Енвер Ходжай,
министър на
външните работи

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Опитна станция за бързорастящи горско
дървесни видове, гр. Свищов
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията
на дейност на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов
(ОСБРГДВ).
Чл. 2. Опитната станция за бързорастящи
горскодървесни видове е юридическо лице
на бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ), София.
Чл. 3. (1) Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане
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на държавната политика в областите на горското стопанство, свързани с интродукцията
и сортоизпитването на клонове и произходи
от бързорастящи горскодървесни видове, научното обслужване и внедрителска дейност
в интензивното лесоразвъждане, прилагането
на лесовъдски практики с участието на бързорастящите горскодървесни видове в горските
култури, горите и горските екосистеми, както
и при прилагането на политиката на Европейската общност и поети международни
ангажименти в тази област на дейност.
(2) Подпомага изпълнителния директор
при осъществяване на правомощията му,
изпълнява дейности, които се възлагат с
нормативни и административни актове на
ИАГ или произтичат от договори, по които
ОСБРГДВ е страна.
(3) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ОСБРГДВ се ръководи от
принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките
на своята компетентност.
Чл. 4. (1) Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове осъществява
своята дейност на територията на Република
България.
(2) Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове управлява и стопанисва
опитно поле с обща площ 350 дка, намиращо
се в с. Вардим, община Свищов.
Чл. 5. Опитната станция за бързорастящи
горскодървесни видове има собствен печат
и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни
издания, транспортни средства и друго нейно
имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Основните функции и задачи на
ОСБРГДВ са:
1. научноизследователска и опитно-експериментална специализирана експертна дейност с
особено значение за нови приложни решения
в областта на бързорастящите горскодървесни
видове;
2. интродукция, селекция, сортоизпитване,
райониране и екофизиология на бързорастящи
горскодървесни видове в България;
3. технологични, икономически, екологични, лесозащитни и други проучвания в
създаването, отглеждането и стопанисването
на интензивните горски култури;
4. планиране, провеждане и отчитане на
специализирани изследвания и наблюдения
върху състоянието на крайречни и от долния
лесораст и телен пояс горск и екосистеми,
влиянието на природните и антропогенните
фактори върху флористичните ресурси с оглед
тяхното опазване и възпроизводство;
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5. организиране на научни изследвания
на инженерно-внедрителски програми в насаждения и култури от бързорастящи горскодървесни видове, както и прилагането на
агролесовъдски системи за стопанисване на
горите и земеделските земи;
6. разработване на методически указания
и технологии за залесяване с бързорастящи
горскодървесни и храстови видове; за стопанисване и отгледни грижи в културите и
насажденията;
7. проучвателна и експериментална дейност в областта на създаване, стопанисване
и отглеждане на промишлени горски култури
за производство на биомаса за енергийни
цели и целулоза, а така също и в защитните
горски пояси;
8. провеждане на физиологически и агрохимически проучвания върху адаптацията на
различни горскодървесни видове съобразно
почвените условия;
9. извършване на проучвания върху икономическите и организационните аспекти на
залесяването и стопанисването на култури
от бързорастящи горскодървесни видове,
включително и маркетинг на дървесината и
недървесните горски продукти и ползи;
10. участие в извършването на постоянен
специализиран и фитоценологичен мониторинг; дълготрайни проучвания върху състоянието на горските екосистеми на защитените
и ендемитните представители на флората;
устройство на крайбрежните ландшафти, биологична охрана на дунавския бряг и екологични режими на заливните горски екосистеми;
11. поддържане и обновяване на клонови
колекции „Сортови банки“ от тополи, върби,
бяла акация, липи, брястове и др.;
12. водене и съхраняване на главна книга
на клоновете тополи и върби, интродуцирани
в страната;
13. упражняване на контрол върху автентичността на използваните репродуктивни материали от бързорастящи видове, предназначени
за изпитване и вегетативно размножаване;
14. извършване на лабораторни и други
анализи във връзка със своята дейност за
екологическа, фитосанитарна и агрохимическа оценка;
15. изготвяне на експертизи и експертни
оценки в земите и горите от горския фонд,
както и на технологични проекти за създаване на плантажни интензивни култури от
бързорастящи горскодървесни видове;
16. поддържане на архив с база данни за
извършените научно-приложни разработки и
за създадените от станцията опитни участъци,
семепроизводствени градини и географски
култури;
17. участие в състава на Националната и
Международната комисия по тополите към
ФАО по направления и работни групи;
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18. съхранение, производство, закупуване
и продажба на репродуктивни материали и
продукти от бързорастящи горскодървесни и
храстови видове;
19. оказване на методическо ръководство
на Тополово стопанство – гр. Пазарджик, и
Държавно горско стопанство – гр. Свищов,
относно размножаването на автентичен вегетативен материал, както и определяне на
сортовата структура от тополи и върби в
страната;
20. участие, в рамките на своята компетентност, в организирането и провеждането
на образователни програми;
21. участие в разработването и осъществяването на програми и проекти, свързани
с управлението, стопанисването, ползването,
възпроизводството и опазването на горите, в
т.ч. с външно финансиране;
22. разработване и участие с проекти и програми пред местни, регионални, национални
и международни финансиращи институции
след съгласуване с ИАГ;
23. извършване на предпроектни проучвания, изготвяне на планове, програми и
задания за проектиране;
24. изготвяне на становища по доклади за
оценка за въздействието върху околната среда,
планове за управление и други екологични
проекти;
25. извършване на контролни оценки, изготвяне на становища и други консултантски
дейности в рамките на своята компетентност;
26. изготвяне на становища и препоръки по
настъпили промени и възникнали проблеми
след приемане на горскостопански планове
и програми;
27. участие в изработването на нормативно-справочни документи и изготвяне на
предложения за изменения и допълнения;
28. участие в експертни съвети, лесоустройствени съвещания, национални и регионални
съвещания, организирани в системата на ИАГ;
29. участие в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и
при писмена покана след съгласуване с ИАГ
за участие в комисии на други институции и
организации при осъществяване на контрол
в рамките на своята компетентност;
30. осъществяване на сътрудничество с научноизследователски организации и институти
със сродна дейност в чужбина и участие в
съвместни международни прояви и проекти;
31. оказване на методическа помощ и указания на ДГС и ДЛС за мероприятията при
стопанисването на опитни участъци, стационари и географски култури на станцията;
32. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни
административни услуги по смисъла на Закона
за администрацията;
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33. участие чрез свои представители в
различни програми и проекти, засягащи интензивното лесоразвъждане;
34. осъществяване на връзки с учебни
заведения, институти, научни организации,
районни инспекции по околната среда и водите, паркови администрации, общински и
национални учреждения, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
35. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА
НА ОСБРГДВ
Чл. 7. (1) Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на станцията са гр. Свищов 5250, ул. Нове 18.
(3) Методическото ръководство на дейността на ОСБРГДВ се осъществява от дирекция
„Проекти и международни дейности“ към ИАГ.
Чл. 8. (1) Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове се ръководи и
представлява от директор. Той осъществява
своите правомощия в района на дейност на
станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на
дейност на ОСБРГДВ, с образователно квалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от изпълнителния
директор на ИАГ.
(4) Договорът с директора на ОСБРГДВ
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ОСБРГДВ.
(6) Правомощията на директора на ОСБРГДВ
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на ОСБРГДВ:
1. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на ОСБРГДВ;
2. ръководи, контролира и отчита израз
ходването на бюджетните средства във финансовия план на станцията и на средствата
по проекти с външно финансиране, по които
ОСБРГДВ е бенефициент/партньор;
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3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения на служителите в ОСБРГДВ
по утвърдени от изпълнителния директор на
ИАГ структура и длъжностно разписание;
4. командирова в страната и предлага
командировки в чужбина на служителите на
ОСБРГДВ;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ОСБРГДВ;
6. поддържа пряка връзка с ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
7. представлява ОСБРГДВ и поддържа
официални връзк и и взаимоотношени я с
всички органи и организации, юридически
и физически лица в страната и в чужбина;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му права от изпълнителния
директор на ИАГ и законодателството;
9. издава административнонаказателни
разпореж дани я в слу чаите, определени с
нормативни актове или с административен
акт на компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване
от изпълнителния директор на ИАГ годишен
план на ОСБРГДВ за съответната година;
12. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ годишен доклад за дейността
на ОСБРГДВ през предходната година;
13. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното
разписание на ОСБРГДВ;
14. отговаря за материално-техническото
състояние в ОСБРГДВ, неговото развитие и
за извършените разходи по осъществяване
на ръководените от него административни и
научни направления;
15. прави предложения до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на
ОСБРГДВ;
16. прави предложения до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ОСБРГДВ;
17. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
18. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите
в ОСБРГДВ;
19. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
20. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на ОСБРГДВ;
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21. спазва утвърдените в ОСБРГДВ правила за здравословни и безопасни условия на
труд и пожарна безопасност, своевременно
ги актуализира, обучава и следи за тяхното
изпълнение от всички служители;
22. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в т. ч.:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инст ру к ци я за док у мен тооборота в
станцията;
23. спазва правилата и инструкциите за работа в лабораториите и извън територията на
ОСБРГДВ, актуализира ги и изисква и следи
за тяхното спазване от всички служители;
24. при изпълнение на задълженията си
носи отговорност за качеството на извършваната работа, точното и в срок изпълнение на
планираните задачи, спазването на трудовата
дисциплина, допуснати грешки и пропуски
при извършване на работата си;
25. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ОСБРГДВ, определени с
нормативен акт или с акт на министъра на
земеделието и храните или на изпълнителния
директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ОСБРГДВ
за всеки конкретен случай функциите му се
изпълняват от определено с негова писмена
заповед компетентно длъжностно лице от
състава на станцията, която се изпраща за
сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ОСБРГДВ може да делегира с писмена заповед на други служители
от станцията свои правомощия, като определя
функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ОСБРГДВ се определят в длъжностното разписание на станцията, което се утвърждава
от изпълнителния директор на ИАГ по предложение на директора на ОСБРГДВ.
(2) Задълженията и отговорностите на
служителите в ОСБРГДВ се определят с
длъжностни характеристики, утвърдени от
директора на станцията.
Чл. 11. (1) Предметът на дейност в ОСБРГДВ
се извършва от служителите на станцията
съгласно утвърдените длъжностни характеристики.
(2) Научноизследователската, експерименталната и внедрителската дейност в ОСБРГДВ
се извършва от служители, които могат да
притежават и придобиват степени и звания при
условията и по реда на Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
(3) Служителите на ОСБРГДВ разработват
програми, теми и задачи, включени в годишния
план на ОСБРГДВ, утвърден от ИАГ.
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(4) За всеки план, тема и задача след
приключване на периода на разработване
служителите на ОСБРГДВ изготвят окончателен отчет, който се приема от Експертен
съвет към ИАГ.
(5) Служителите на ОСБРГДВ участват при
разработване на международни програми и
проекти извън годишния план на ОСБРГДВ
след съгласуване с директора на станцията
и ИАГ.
(6) Служителите на ОСБРГДВ участват със
свои разработки в международни конференции,
симпозиуми и други форуми.
(7) Служителите на ОСБРГДВ повишават
професионалната си квалификация в съответствие със Закона за държавния служител,
Закона за развитие на академичния състав в
Република България, както и Закона за горите в рамките на определените средства за
издръжка в бюджетната сметка на ОСБРГДВ.
Чл. 12. (1) Всички документи, в т.ч. изпратени до и от ОСБРГДВ, се завеждат на
хартиен и в електронен деловоден регистър, в
които се отбелязват задължително датата на
получаване/изпращане, адресата и за какво
се отнася преписката.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ОСБРГДВ, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.
Чл. 13. (1) В Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове се води
регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с предложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 14. (1) В Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове на хартиен
носител се води регистър за извършените
проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 15. Опитната станция за бързорастящи
горскодървесни видове се финансира от:
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1. държавния бюджет чрез бюджета на
ИАГ въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации, свързани с участие в предварително съгласувани
с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
Чл. 16. Опитната станция за бързорастящи
горскодървесни видове формира приходи от:
1. извършване на административни услуги
съобразно предмета на дейност на ОСБРГДВ;
2. търговия с горски репродуктивни материали съгласно Наредба № 21 от 2012 г. за
условията и реда за определяне, одобряване,
регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и
добива на горски репродуктивни материали,
тяхното окачествяване, търговия и внос (ДВ,
бр. 93 от 2012 г.), включително на дървесни
видове извън приложение № 1 към наредбата;
3. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 17. (1) Работното време на ОСБРГДВ
е 8 часа дневно, 40 часа седмично, с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. с почивка
30 минути, която може да се ползва между
12,00 ч. и 14,00 ч., с период на задължително
присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на ОСБРГДВ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ОСБРГДВ.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Альоша Даков
9187

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

н а О п и т н а с т а н ц и я п о д ъ б о ви т е г ор и ,
гр. Бургас
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията
на дейност на Опитна станция по дъбовите
гори (ОСДГ), гр. Бургас.
Чл. 2. Опитната станция по дъбовите гори
е юридическо лице на бюджетна издръжка,
специализирано териториално звено (СТЗ) на
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ),
гр. София.
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Чл. 3. (1) Опитната станция по дъбовите
гори подпомага изпълнителния директор на
ИАГ при провеждане на държавната политика
в областите на горското стопанство, свързани
с управлението, стопанисването, опазването
и защитата на горите, екологосъобразното
възпроизводство и ползването на горските
ресурси в страната, както и при прилагането на политиката на Европейската общност
и поети международни ангажименти в тази
област на дейност.
(2) Опитната станция по дъбовите гори
подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, изпълнява
дейности, които се възлагат с нормативни и с
административни актове на ИАГ или произтичат от договори, по които ОСДГ е страна.
(3) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ОСДГ се ръководи от
принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките
на своята компетентност.
Чл. 4. (1) Опитната станция по дъбовите
гори осъществява своята дейност на територията на Република България.
(2) Опитната станция по дъбовите гори управлява и стопанисва опитно поле с обща площ
10 дка, намиращо се в разсадник „Росенец“ към
ТП „Държавно горско стопанство – Бургас“.
Чл. 5. Опитната станция по дъбовите гори
има собствен печат и емблема (лого), които
може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни
средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Основните функции и задачи на
ОСДГ са:
1. извършване на научно обслужване и научно-приложна дейност в горите и на горските
собственици от дъбовата лесорастителна зона;
2. проучвателна и внедрителска дейност
при отгледни и възобновителни сечи във високостъблените чисти и смесени дъбови гори,
в издънкови гори за превръщане в семенни, в
смесени и чисти иглолистни и широколистни насаждения и култури, в насаждения от
източен бук, трансформация на иглолистни
култури и др.;
3. изследване на връзката между лесовъдските мероприятия и основните физиологични процеси като критерии за адаптацията и
устойчивостта на екосистемите;
4. провеждане на специализирани изследвания и мониторинг върху състоянието на
горските екосистеми и влиянието на природните и антропогенните фактори върху тях с
оглед на устойчивото им управление, опазване,
ползване и възпроизводство;
5. провеждане на екофизиологични, агрохимически и други проучвания във връзка
с адаптацията на горските дървесни видове
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към изменящите се в посока на ксерофитизация условия на средата, в т.ч. на системата
вода-почва;
6. извършване на постоянен специализиран
фитоценологичен, екофизиологичен и фитосанитарен мониторинг; дълготрайни проучвания
за влиянието на природните и антропогенните
фактори върху защитените и ендемитните
представители на горската флора; мониторинг на горските крайбрежни ландшафти по
Черноморието и на екологичните режими на
заливните горски екосистеми;
7. изследователска и приложна дейност
за внедряване в горскостопанската практика
на системи за ползване на инфраструктура
и технологии за съхранение и подобряване
на водоохранните функции на горите, влаго
обезпечеността на горските месторастения и
водния отток на планинските реки в Странджа
и Източна Стара планина, включително и
чрез трансгранично сътрудничество;
8. проучвания върху екологическите изисквания на интродуцираните дървесни видове в
дъбовия район и предлагане на препоръки за
преоценка на тяхното използване в практиката
при подпомагане възобновяването на типични
дъбови и източнобукови месторастения;
9. мониторинг и разширяване на мрежата
от опитно-географски и сортоизпитвателни
култури;
10. изследвания върху влиянието на засушаването върху устойчивостта на съобщества
и популации на редки и защитени дървета
и храсти и сукцесии в реликтните гори в
дъбовата зона;
11. специализирани изследвания и наблюдения на някои от провежданите горскостопански
мероприятия (отгледни сечи, възобновителни
сечи, залесяване и др.) с цел създаването на
възможно най-неблагоприятни условия за
развитие на вредителите и гъбните болести;
12. извършване на почвени проучвания и
листна диагностика на горските разсадници
и предлагане на мероприятия за подобряване
на лесорастителните свойства на почвата;
13. усъвършенстване на методологията за
създаване на устойчиви изкуствени горски
екосистеми заедно с ускоряването на сукцесионните процеси на девастирани и опожарени
терени, без да се пренебрегват продуктивната
им и рекреационната им стойност;
14. разработване на методики и технологии
за съхраняване на горски репродуктивни материали, създаване и стопанисване на култури
от дъбове и други горски дървесни видове от
дъбовата лесорастителна зона;
15. извършване на лабораторни и други
анализи във връзка със своята дейност и по
договор за екофизиологична, фитосанитарна
и агрохимическа оценка;
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16. изготвяне на становища по доклади за
оценка на въздействие върху околната среда,
планове за управление и други екологични
проекти;
17. изготвяне на технологични проекти,
планове и програми за възстановяване на
горската среда върху девастирани и нарушени
терени;
18. съхранение, производство, закупуване
и продажба на репродуктивни материали от
горскодървесни видове;
19. разработване, актуализиране и изпитване на различни технологии и машини за
екологосъобразно ползване на горските дървесни ресурси;
20. разработване и внедряване на технологии и технически средства при извеждане на
сечите в гори със специално предназначение,
резервати, труднодостъпни насаждения и т. н.;
21. проучвателна и експериментална дейност при оползотворяване на горскодървесна
биомаса, вкл. и използване на дървесните
отпадъци;
22. икономическо обосноваване при използване на дървесните отпадъци, разработване
на нови технологии за усвояването и преработването им, създаване на високоефективно
оборудване за тези цели, строителство на
цехове и предприятия по преработката на
отпадъците, разработване на нормите, внедряване на нови технологични процеси и техника
на експлоатация;
23. участие в разработването и осъществяването на прогнози, програми и проекти,
свързани с управлението, стопанисването,
възпроизводството, ползването и опазването
на горите, в т.ч. с външно финансиране;
24. разработване и участие с проекти и програми пред местни, регионални, национални
и международни финансиращи институции
след съгласуване с ИАГ;
25. участие в изработването на нормативно-справочни документи и изготвянето на
предложения за изменения и допълнения;
26. извършване на предпроектни проучвания, изготвяне на планове, програми и
задания за проектиране;
27. извършване на контролни функции,
консултантски дейности, оказване на методична и друга помощ в рамките на своята
компетентност;
28. изготвяне на становища и препоръки по
настъпили промени и възникнали проблеми
след приемане на горскостопански планове
и програми;
29. изготвяне на експертизи и експертни
оценки в земите и горите от горския фонд;
30. участие в експертни съвети, лесоустройствени съвещания, национални и регионални
съвещания в системата на ИАГ;
31. поддържане на база данни за извършените научно-приложни разработки и за
създадените от станцията опитни участъци,
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географски култури, предложения за внедряване и др.;
32. ос ъщес т вя ва не на с ът ру д н и чес т во
с научноизследователски организации със
сродна дейност у нас и в чужбина и участие
в съвместни международни прояви и проекти;
33. п ублик у ване и поп ул я ризи ране на
резултатите от научните изследвания, в т.ч.
чрез участие в научни форуми – конференции,
симпозиуми, кръгли маси и др.;
34. изграждане, поддържане и ползване на
научноизследователска база (опитен разсадник, дендрариуми, стационари и постоянни
опитни площи) съгласно съществуващите
нормативни документи;
35. осъществяване на връзки с у чебни
заведения, институти, научни организации,
районни инспекции по околната среда и водите, паркови администрации, общински и
национални учреждения, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
36. участие в рамките на своята компетентност в организирането и провеждането
на образователни програми;
37. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни
административни услуги по смисъла на Закона
за администрацията;
38. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ОПИТ
НАТА СТАНЦИЯ ПО ДЪБОВИТЕ ГОРИ
Чл. 7. (1) Опитната станция по дъбовите
гори е на пряко подчинение на ИАГ и се
създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с
министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на Опитната станция по дъбовите гори e
гр. Бургас 8008, к-с Изгрев.
(3) Методическото ръководство на дейността на Опитната станция по дъбовите
гори се осъществява от дирекция „Проекти
и международни дейности“ към ИАГ.
Чл. 8. (1) Опитната станция по дъбовите
гори се ръководи и представлява от директор.
Той осъществява своите правомощия в района
на дейност на станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на
дейност на ОСДГ, с образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов стаж по
специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от изпълнителния
директор на ИАГ.
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(4) Договорът с директора на ОСДГ се
сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ОСДГ.
(6) Правомощията на директора на ОСДГ
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на ОСДГ:
1. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на ОСДГ;
2. ръководи, контролира и отчита израз
ходването на бюджетните средства във финансовия план на станцията и на средствата
по проекти с външно финансиране, по които
Опитната станция по дъбовите гори е бенефициент/партньор;
3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения на служителите в ОСДГ по
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ
структура и длъжностно разписание;
4. командирова в страната и предлага
командировки в чужбина на служителите на
Опитната станция по дъбовите гори;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ОСДГ;
6. поддържа пряка връзка с ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
7. представлява ОСДГ и поддържа официални връзки и взаимоотношения с всички
органи и организации, юридически и физически лица в страната и в чужбина;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му права от изпълнителния
директор на ИАГ и законодателството;
9. издава административнонаказателни
разпореж дани я в слу чаите, определени с
нормативни актове или с административен
акт на компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване
от изпълнителния директор на ИАГ годишен
план на ОСДГ за съответната година;
12. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ годишен доклад за дейността
на ОСДГ през предходната година;
13. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното
разписание на ОСДГ;
14. отговаря за материално-техническото
състояние в ОСДГ, неговото развитие и за
извършените разходи по осъществяване на
ръководените от него административни и
научни направления;
15. прави предложения до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни
материални активи, собственост на ОСДГ;
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16. прави предложения до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ОСДГ;
17. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
18. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите
в ОСДГ;
19. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
20. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на Опитната
станция по дъбовите гори;
21. спазва утвърдените в ОСДГ правила
за здравословни и безопасни услови я на
труд и пожарна безопасност, своевременно
ги актуализира и обучава и следи за тяхното
изпълнение от всички служители;
22. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инст ру к ци я за док у мен тооборота в
станцията;
23. спазва правилата и инструкциите за
работа в лабораториите и извън територията
на ОСДГ, актуализира ги и изисква и следи
за тяхното спазване от всички служители;
24. при изпълнение на задълженията си
носи отговорност за качеството на извършваната работа, точното и в срок изпълнение на
планираните задачи, спазването на трудовата
дисциплина, допуснати грешки и пропуски
при извършване на работата си;
25. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ОСДГ, определени с нормативен
акт или с акт на министъра на земеделието
и храните или на изпълнителния директор
на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ОСДГ
за всеки конкретен случай функциите му се
изпълняват от определено с негова писмена
заповед компетентно длъжностно лице от
състава на станцията, която се изпраща за
сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ОСДГ може да делегира
с писмена заповед на други служители от
станцията свои правомощия, като определя
функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ОСДГ се определят в длъжностното разписание на станцията, което се утвърждава от
изпълнителния директор на ИАГ по предложение на директора на ОСДГ.

ВЕСТНИК
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(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ОСДГ се определят с длъжностни
характеристики, утвърдени от директора на
станцията.
Чл. 11. (1) Предметът на дейност в ОСДГ
се извършва от служителите на станцията
съгласно утвърдените длъжностни характеристики.
(2) Научноизследователската, експерименталната и внедрителската дейност в ОСДГ
се извършват от служители, които могат да
притежават и придобиват степени и звания при
условията и по реда на Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
(3) Служителите на ОСДГ разработват програми, теми и задачи, включени в годишния
план на ОСДГ, утвърден от ИАГ.
(4) За всеки план, тема и задача след
приключване на периода на разработване
служителите на ОСДГ изготвят окончателен
отчет, който се приема от Експертен съвет
към ИАГ.
(5) Служителите на ОСДГ участват при
разработване на международни програми и
проекти извън годишния план на ОСДГ след
съгласуване с директора на станцията и ИАГ.
(6) Служителите на ОСДГ участват със
свои разработки в международни конференции, симпозиуми и други форуми.
(7) Служителите на ОСДГ повишават професионалната си квалификация в съответствие
със Закона за държавния служител, Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, както и Закона за горите, в рамките на определените средства за издръжка
в бюджетната сметка на ОСДГ.
Чл. 12. (1) Всички документи, в т.ч. изпратени до и от ОСДГ, се завеждат на хартиен
и в електронен деловоден регистър, в които
се отбелязват задължително датата на получаване/изпращане, адресатът и за какво се
отнася преписката.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в Опитната станция по дъбовите
гори, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.
Чл. 13. (1) В Опитната станция по дъбовите гори се води регистър на договорите на
хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор заедно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
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Чл. 14. (1) В Опитната станция по дъбовите гори се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 15. Опитната станция по дъбовите гори
се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
ИАГ въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации, свързани с участие в предварително съгласувани
с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
Чл. 16. Опитната станция по дъбовите гори
формира приходи от:
1. извършване на административни услуги
съобразно предмета на дейност на Опитната
станция по дъбовите гори;
2. търговия с горски репродуктивни материали съгласно Наредба № 21 от 2012 г. за
условията и реда за определяне, одобряване,
регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и
добива на горски репродуктивни материали,
тяхното окачествяване, търговия и внос на
Министерството на земеделието и храните,
включително на дървесни видове извън приложение № 1 към наредбата;
3. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 17. (1) Работното време на ОСДГ е 8
часа дневно, 40 часа седмично, с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. с почивка
30 минути, която може да се ползва между
12,00 ч. и 14,00 ч., с период на задължително
присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на ОСДГ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на Опитната станция по
дъбовите гори.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Альоша Даков
9188
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Национална научноизследователска стан
ция по ловно стопанство, биология и болести
на дивеча, гр. София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на
дейност на Национална научноизследователска
станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София (ННИСЛСББД).
Чл. 2. Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология
и болести на дивеча е юридическо лице на
бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ), гр. София.
Чл. 3. (1) Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология
и болести на дивеча подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на
държавната политика в областите на ловното стопанство, свързани със съвременни
технологии за отглеждане и развъждане на
дивеча, специфична диагностика, профилактика и терапия на заболяванията по дивеча,
както и при прилагането на политиката на
Европейската общност и поети международни
ангажименти в тази област на дейност.
(2) Националната научноизследователска
станция по ловно стопанство, биология и
болести на дивеча е специализирана за научноизследователска, диагностична и консултантска дейност по:
1. ловно стопанство, биология, технологии
за отглеждане и развъждане на дивеча;
2. болести и мониторинг върху устойчивото
развитие на дивеча и зоопрофилактика.
(3) Националната научноизследователска
станция по ловно стопанство, биология и
болести на дивеча подпомага изпълнителния
директор при осъществяването на правомощията му, изпълнява дейности, които се възлагат
с нормативни и административни актове на
ИАГ или произтичат от договори, по които
ННИСЛСББД е страна.
(4) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ННИСЛСББД се ръководи от принципите на законност, откритост,
достъпност, отговорност и координация в
рамките на своята компетентност.
Чл. 4. Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и
болести на дивеча осъществява своята дейност
на територията на Република България.
Чл. 5. Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и
болести на дивеча има собствен печат и ем-
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блема (лого), които може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни средства и друго нейно
имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Основните функции и задачи на
ННИСЛСББД са:
1. разработване на съвременни технологии
за отглеждане и развъждане на дивеча;
2. организиране на специфична диагностика, профилактика и терапия на заболяванията
по дивеча;
3. провеждане на мероприятия за подобряване качеството на трофеите и трофейното дело;
4. планиране и разработване на научноизследователски проучвания по биология,
екология и етология на дивеча;
5. подпомагане развитието на ловната кинология в съответствие със Закона за лова и
опазване на дивеча;
6. осъществяване на мониторинг върху
здравословното състояние на дивеча и екологичните параметри на местообитанията на
дивечовите популации;
7. оценка на въздействието на различните
видове природни и антропогенни фактори
върху дивечовите популации;
8. контрол върху здравословното състояние
на фермерно отглеждания дивеч;
9. провеждане на обща и специфична зоо
профилактика в дивечовъдните ферми, огради
и ловностопански участъци;
10. поддържане на база данни за здравословното състояние на дивечовите запаси и
разпространението на заразни, паразитни и
незаразни болести на дивеча в ловностопанските райони на страната;
11. извършване на аналитична и стопанска
дейност – клиникодиагностични изследвания,
експертизи, оценки и други дейности, които
не са забранени със закон;
12. участие при имобилизация, транспорт
и разселване на дивеч с цел минимален стрес
при улавянето и транспортирането му;
13. участие в разработване на планове и
другите съпътстващи документи за обучение
на лица, ангажирани с първичен преглед на
отстреляния дивеч на място след отстрела,
съгласно изискванията на глава І, раздел ІV,
Анекс ІІІ на Регламент (ЕС) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г., определящ специфичните изисквания
за хигиена на храните;
14. извършване на микробиологична диагностика и лабораторни анализи на бактериални
болести по дивеча;
15. проучване на етиологията, протичането
и начините за борба при специфични заболявания по дивеча;
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16. анализиране на резултатите от ловната
статистика за таксация на дивеча, плановете за ползване на дивеча, реализираното
ползване, фермерно произведения дивеч и
разселения дивеч и даване на препоръки за
привеждане на съотношенията пол-възраст,
план-ползване съобразно изискванията на
ловната наука;
17. подпомагане на ловностопанската дейност във: държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци към държавните горски
стопанства, базите за интензивно стопанисване
на дивеча (БИСД), чрез извършване на инвентаризация, оценка и анализ на стопанисването,
структурата на популациите, състоянието на
биотехническите съоръжения и др.;
18. участие в рамките на своята компетентност в организирането и провеждането
на образователни програми;
19. участие чрез свои представители в разработването и осъществяването на програми
и проекти, свързани с ловното стопанство,
биологията и болестите по дивеча, в т.ч. с
външно финансиране;
20. разработване и участие с проекти и
програми пред местни, регионални, международни финансиращи институции след
съгласуване с ИАГ;
21. извършване на контролни оценки, изготвяне на становища и други консултантски
дейности в рамките на своята компетентност;
22. участие в изработването на нормативно-справочни документи и изготвяне на
предложения за изменения и допълнения;
23. участие в експертни съвети, ловоустройствени съвещания, национални и регионални
съвещания, организирани в системата на ИАГ;
24. участие в комисии на ИАГ и на регионалните дирекции по горите (РДГ), както и
при писмена покана след съгласуване с ИАГ
за участие в комисии на други институции
и организации в рамките на своята компетентност;
25. осъществяване на сътрудничество с научноизследователски организации и институти
със сродна дейност в чужбина и участие в
съвместни международни прояви и проекти;
26. оказване на методическа помощ и указания на ДГС, ДЛС, физически и юридически
лица, стопанисващи дивеча, за мероприятията
при стопанисването и устойчивото развитие
на дивеча и зоопрофилактика;
27. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни
административни услуги по смисъла на Закона
за администрацията;
28. осъществяване на връзки с у чебни
заведения, институ ти, нау чни организации,
районни инспек ции по околната среда и
водите, паркови администрации, общински
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и национални у чреж дения, обществени и
неправителствени екологични организации
и други;
29. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА
ННИСЛСББД
Чл. 7. (1) Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология
и болести е на пряко подчинение на ИАГ и
се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с
министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на
станцията са: София 1528, ул. Искърско шосе 5.
(3) Методическо ръководство на дейността
на ННИСЛСББД се осъществява от дирекция
„Проекти и международни дейности“ към ИАГ.
Чл. 8. (1) Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология
и болести се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия
в района на дейност на станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на
дейност на ННИСЛСББД, с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от изпълнителния
директор на ИАГ.
(4) Договорът с директора на ННИСЛСББД
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на
ННИСЛСББД.
(6) П р а в о м о щ и я т а н а д и р е к т о р а н а
ННИСЛСББД се определят с длъжностна
характеристика, утвърдена от изпълнителния
директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на ННИСЛСББД:
1. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. ръководи, контролира и отчита израз
ходването на бюджетните средства във финансовия план на станцията и на средствата
по проекти с външно финансиране, по които
ННИСЛСББД е бенефициент/партньор;
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3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения на служителите в станцията
по утвърдени от изпълнителния директор на
ИАГ структура и длъжностно разписание;
4. командирова в страната и предлага
командироване в чужбина на служителите
на станцията;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ННИСЛСББД;
6. поддържа пряка връзка с ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
7. представлява ННИСЛСББД и поддържа официални връзки и взаимоотношения с
всички органи и организации, юридически
и физически лица в страната и в чужбина;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му права от изпълнителния
директор на ИАГ и законодателството;
9. издава административнонаказателни
разпореж дани я в слу чаите, определени с
нормативни актове или с административен
акт на компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване
от изпълнителния директор на ИАГ годишен
план на ННИСЛСББД за съответната година;
12. ръководи и организира изпълнението
на научноизследователската и приложната
дейност в областта на ловното стопанство,
диагностичните изследвания и здравеопазването на дивеча;
13. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ годишен доклад за дейността
на станцията през предходната година;
14. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното
разписание на ННИСЛСББД;
15. отговаря за материално-техническото
състояние в ННИСЛСББД, неговото развитие
и за извършените разходи по осъществяване
на ръководените от него административни и
научни направления;
16. прави предложения до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на
ННИСЛСББД;
17. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ННИСЛСББД;
18. организира дейността по провеждането и възлагането на процедури по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
19. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите
в станцията;
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20. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
21. издава ин диви д уа лни а дминист ративни актове във връзка с дейност та на
ННИСЛСББД;
22. спазва утвърдените в ННИСЛСББД
правила за здравословни и безопасни условия
на труд и пожарна безопасност, своевременно
ги актуализира и обучава и следи за тяхното
изпълнение от всички служители;
23. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инст ру к ци я за док у мен тооборота в
станцията;
24. спазва правилата и инструкциите за
работа в лабораториите на територията на
ННИСЛСББД, актуализира ги, изисква и следи
за тяхното спазване от всички служители;
25. при изпълнение на задълженията си
носи отговорност за качеството на извършваната работа, точното и в срок изпълнение на
планираните задачи, спазването на трудовата
дисциплина, допуснати грешки и пропуски
при извършване на работата си;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на ННИСЛСББД, определени с
нормативен акт или с акт на министъра на
земеделието и храните или на изпълнителния
директор на ИАГ.
(2) П р и о т с ъ с т в и е н а д и р е к т о р а н а
ННИСЛСББД за всеки конкретен слу чай
функциите му се изпълняват от определено
с негова писмена заповед компетентно длъжностно лице от състава на станцията, която
се изпраща за сведение на изпълнителния
директор на ИАГ.
(3) Директорът на ННИСЛСББД може да
делегира с писмена заповед на други служители от станцията свои правомощия, като
определя функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ННИСЛСББД се определят в длъжностното
разписание на станцията, което се утвър
ждава от изпълнителния директор на ИАГ по
предложение на директора на ННИСЛСББД.
(2) Задълженията и отговорностите на
служителите в ННИСЛСББД се определят
с длъжностни характеристики, утвърдени от
директора на станцията.
Ч л . 11. (1) Пр ед м е т ът н а д ей н о с т в
ННИСЛСББД се извършва от служителите на
станцията съгласно утвърдените длъжностни
характеристики.
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(2) Нау чноизследователската, експеримен та л ната и внед ри т елск ата дей нос т в
ННИСЛСББД се извършва от служители,
които могат да притежават и придобиват
степени и звания при условията и по реда на
Закона за развитие на академичния състав в
Република България.
(3) Служителите на ННИСЛСББД разработват програми, теми и задачи, включени в
годишния план на ННИСЛСББД, утвърден
от ИАГ.
(4) За всеки план, тема и задача след
приключване на периода на разработване
служителите на ННИСЛСББД изготвят окончателен отчет, който се приема от експертен
съвет към ИАГ.
(5) Служителите на ННИСЛСББД участват при разработване на международни програми и проекти извън годишния план на
ННИСЛСББД след съгласуване с директора
на станцията и ИАГ.
(6) Служителите на ННИСЛСББД участват
със свои разработки в международни конференции, симпозиуми и други форуми.
(7) Служителите на ННИСЛСББД повишават професионалната си квалификация
в съответствие със Закона за държавния
служител, Закона за развитие на академичния състав в Република България, както и
Закона за горите в рамките на определените
средства за издръжка в бюджетната сметка
на ННИСЛСББД.
Чл. 12. (1) Всички документи, в т.ч. изпратени до и от ННИСЛСББД, се завеждат на
хартиен и в електронен деловоден регистър, в
които се отбелязват задължително датата на
получаване/изпращане, адресатът и за какво
се отнася преписката.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ННИСЛСББД, се завеждат в
регистър на хартиен носител.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.
Чл. 13. (1) В Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, био
логия и болести на дивеча се води регистър
на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра на хартиен носител върху тях се поставят
последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с предложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
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Чл. 14. (1) В Националната научноизследователска станция по ловно стопанство,
биология и болести на дивеча се води и на
хартиен носител регистър за извършените
проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 15. Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и
болести се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
ИАГ въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации, свързани с участие в предварително съгласувани
с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
Чл. 16. Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и
болести формира приходи от:
1. извършване на клиникодиагностични
изследвания, експертизи, оценки и други
дейности, които не са забранени със закон;
2. договори за консултативна и диагностична ветеринарномедицинска дейност с ДГП,
ДЛС, ДГС, физически и юридически лица,
стопанисващи дивеча;
3. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 17. (1) Работното време на ННИСЛСББД
е 8 часа дневно, 40 часа седмично, с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. с почивка
30 минути, която може да се ползва между
12,00 ч. и 14,00 ч. с период на задължително
присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
оп редел я т с ъ с за повед на д и рек т ора на
ННИСЛСББД.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ННИСЛСББД.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Альоша Даков
9189
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КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси (обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 104 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г.;
доп., бр. 67 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните промени:
1. В ал. 1 числото „40“ се заменя с „36“.
2. В първото изречение на ал. 2 думите
„вътр ешен одитор“ се заличават.
§ 2. В заглавието на раздел II от глава трета
думите „и вътрешен одитор“ се заличават.
§ 3. Член 28 се отменя.
§ 4. Приложението към чл. 24, ал. 1 се
изменя, както следва:
„Приложениe
към чл. 24, ал. 1
Численост на персонала в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси – 36 щатни бройки
Обща численост на администрацията –
36, в т. ч.:
1. Председател
1
2. Членове
4
3. Главен секретар
1
4. Финансов контрольор
1
5. Обща администрация, обособена
в дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно обслужване“
9
6. Специализирана администрация,
обособена в дирекция „Правна“
20“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът е приет с Решение от
3.12.2013 г. на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и
влиза в сила от 1.01.2014 г.
И.д. председател:
Николай Николов
9190

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция № Iз2295 от 2012 г. за организацията на дейността
в Министерството на вътрешните работи по
териториалното обслужване на гражданите
(ДВ, бр. 93 от 2012 г.)
§ 1. Отменя се чл. 17.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази инструкция влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Йордан Грамов
9170
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-879
от 25 ноември 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Обявявам за защитени следните вековни и
забележителни дървета:
1.1. Благун (Quercus frainetto) на възраст около
300 години, с височина около 13 м, с обиколка
на ствола – 3,70 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 21052.1011.4 по кадастралната
карта и кадастралния регистър за землището на
Димитровград, ЕКАТТЕ 21052, община Димит
ровград, област Хасково, одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (ДВ, бр. 63 от 2006 г.). Вековното дърво
е с координати X=4593306.154, Y=9431353.695, в
Координатна система 1970 г.
1.2. Благун (Quercus frainetto) на възраст около
370 години, с височина около 15 м, с обиколка на
ствола – 4,50 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 21052.1011.4 по кадастралната
карта и кадастралния регистър за землището на
Димитровград, ЕКАТТЕ 21052, община Димит
ровград, област Хасково, одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (ДВ, бр. 63 от 2006 г.). Вековното дърво
е с координати X=4593402.079, Y=9431324.703, в
Координатна система 1970 г.
1.3. Благун (Quercus frainetto) на възраст около
280 години, с височина около 13 м, с обиколка на
ствола – 3,50 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 21052.1011.4 по кадастралната
карта и кадастралния регистър за землището на
Димитровград, ЕКАТТЕ 21052, община Димит
ровград, област Хасково, одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (ДВ, бр. 63 от 2006 г.). Вековното дърво
е с координати X=4593402.058, Y=9431327.002, в
Координатна система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 ЗБР.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
законодателството на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
9086

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1195
от 2 декември 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на безопасността на движението на АМ „Струма“ ЛОТ
4, част от коридор № IV от Трансевропейската
транспортна мрежа в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ); писмо на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) с изх. № 04-16-2460 от
7.11.2013 г.; Заповед № РД-02-14-778 от 19.08.2013 г.
на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП в „Държавен вестник“,
бр. 49 от 4.06.2013 г.; Констативен протокол от
10.07.2013 г. от Община Сандански за липса на
постъпили възражения; писмо изх. № 94-00-3943
от 31.07.2013 г. с приложен Констативен акт от
4.07.2013 г. за липса на постъпили възражения;
протоколи от 14.06.2013 г. от проведени обществени обсъждания; Решение № ЕО-25/2013
(5.08.2013 г.) за преценяване на вероятната степен
на значително отрицателно въздействие и писмо
на МОСВ изх. № 12-00-1373 от 11.09.2013 г. за липса
на постъпили възражения; Решение № КЗЗ-20 на
Комисията за земеделските земи от 31.10.2013 г.
за промяна предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; съгласувателно писмо изх.
№ ЗЗ-00-0687/11 от 4.07.2013 г. от Министерството
на културата; писмо рег. № ДС-50269, екз. 2 от
11.11.2013 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становище рег. № ПО4276, екз. 2 от 5.06.2013 г. от Министерството на
вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“; писмо
рег. № 35841, екз. 2 от 22.07.2013 г. от Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция
„Гранична полиция“; становище рег. № 05-00-45
от 11.06.2013 г. на Министерството на отбраната; съгласувателно писмо рег. № 0094-1867 от
18.06.2013 г. от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; писмо
изх. № РД-11-188 от 17.06.2013 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите Западнобе-
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ломорски район – Благоевград; съгласувателно
писмо № ЖИ-23868 от 21.06.2013 г. от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 12-04-21 от 22.07.2012 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД;
писмо изх. № БТГ 24-00-2387 от 17.06.2013 г.
на „Булгарт рансгаз“ – ЕА Д; съгласу вателни
писма изх. № 503 от 7.08.2013 г. и изх. № 503 от
5.09.2013 г. от „Увекс“ – ЕООД; писмо изх. № 121
от 5.06.2013 г. с приложени съгласувателни писма
изх. № 58 от 5.06.2013 г., изх. № 59 от 5.06.2013 г.,
изх. № 60 от 5.06.2013 г., изх. № 61 от 5.06.2013 г.
и изх. № 62 от 5.06.2013 г. от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, гр. Петрич, писмо изх.
№ АД-12-09-4#1 от 10.06.2013 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД – централно управление, писмо
изх. № Дос 7068(1) от 4.07.2013 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № 59 от
5.06.2013 г. от „Българска телекомуникационна
компания“ – АД; писмо изх. № 5171 от 11.09.2013 г.
от „Мобилтел“ – ЕАД; съгласувателно писмо от
17.07.2013 г. от „Вайтъл – Й“ – ЕООД; Протокол
№ УТ-01-02-31 от 26.11.2013 г. от Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРР, за разглеждане
на проекта и Решение № 250 от 25.04.2013 г. на
Министерския съвет на Република България
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500
и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500
до км 438+780) – допълнителни отчуждения за
изграждане на директно трасе, изместване на
жп линията „София – Кулата“ и реконструкции
на селскостопански пътища и съоръжения на
техническата инфраструктура, съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
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.
Министър:
Д. Терзиева
9213

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 356
от 6 ноември 2013 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бърдото“,
разположена в землището на с. Дълбок извор,
община Първомай, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение № 20
от протокол № 41 от 16.10.2013 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Запрянови – 0З“ – ООД,
Асеновград, титуляр на разрешението, дружество,
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вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 115816551, със седалище
и адрес на управление Асеновград, пощенски
код 4230, ул. Васил Левски 5, ет. 2, ап. 5, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бърдото“, разположена в землището на с. Дълбок
извор, община Първомай, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,86 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бърдото“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4527500.0

8647500.0

2.

4528158.9

8647892.5

3.

4528046.7

8648084.9

4.

4528126.0

8648247.0

5.

4528337.0

8648360.0

6.

4528530.0

8648540.0

7.

4528265.0

8649006.0

8.

4527500.0

8648617.0

9042

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 899-ЗОД
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН), чл. 99з, ал. 1 и 4 ЗЗО
във връзка с чл. 121, ал. 1 и 2 КЗ и чл. 99б, ал. 1,
т. 9 ЗЗО Комисията за финансов надзор реши:
1. И з д а в а р а з р ешен ие з а п р ек р ат я в а не
на „ДЗИ – здравно осигу ряване“ – А Д, ЕИК
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130326177, със седалище и адрес на управление
София 1000, район „Средец“, бул. Цар Осво
бодител 6.
2. Отнема лицензи ята за извършване на
дейност по доброволно здравно осигуряване на
„ДЗИ – здравно осигуряване“ – АД.
На основание чл. 16, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
9196

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 967
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 561 от
10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 13.02.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: магазинно
помещение, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 180,
м/у вх. А и вх. Б, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.02.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
9119

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 968
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 561 от
10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 12.02.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: търговско
помещение, София, ж.к. Сухата река, бл. 18, северно от вх. Б, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.02.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9120

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 970
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 589 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 11.02.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на обект: поземлен имот
с идентификатор 68134.4092.613 (УПИ VIII-613,
кв. 2), София, м. НПЗ „Изток“, п.з. Горубляне,
обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 68 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.

БРОЙ 108

ДЪРЖАВЕН

4. Депозитът за участие – 6800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.02.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9121

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 983
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 328 от
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 6.02.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на обект: магазин № 1, София,
ж.к. Младост 1А, бл. 524, вх. 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.02.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9122

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 984
от 15 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 329 от
27.06.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.02.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: помещение
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.40.91.0.5.61), ж.к. Младост – 2 част, бл. 210,
вх. 2 (Б), София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 86 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.01.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9123

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1103
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и съобразно решение № КЗЗ-11 от 27.06.2013 г. на Комисията
за земеделски земи при МЗХ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на ПУП – план за
регулация и застрояване на Димитровград-юг,
одобрен със заповед № 709/1994 г., при което
местност Габера, представляваща „зона за отдих“
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, се включва в строителните
граници на Димитровград, като южната външна
регулационна линия (южната строителна граница)
се измества по чупките на външния контур на
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зоната с координати съгласно приложения координатен регистър, съгласуван със СГКК – Хасково,
и КЗЗ към МЗХ.
2. Проект за изменение на плана за регулация
на кв. 205, отреден „за УСМ“, по плана на Димитровград, одобрен със заповеди № 115/1964 г. и
№ 864/2001 г. на кмета на община Димитровград,
при което отреждането за квартала става за „смесена устройствена зона“ (С) с градоустройствени
показатели: Пз – 60 %; Кинт. – 1,2 %; Поз. – 40 %,
като в границите му се включват и поземлени имоти с идентификатори 21052.1018.1; 21052.1018.410;
21052.1018.2; 21052.1018.3 и 21052.1018.4.
3. Проект за изменение на специализиран
ПУП – план за улична регулация на местност
Габера, одобрен с Решение № 458/2009 г. на Общинския съвет – Димитровград, при което за
кварталите, затворени от уличнорегулационните
линии, се въвеждат номера от 500 до 530 включително, като се запазва определената с Решение
№ 1179 от 2010 г. на Общинския съвет – Димитровград, Жм – „жилищна зона с малка височина“,
и градоустройствени показатели – етажност – до
3 етажа; Н – до 10 м; Пз – 60 %; Кинт. – 1,2;
Поз. – 40 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Димитровград пред Административния съд – Хасково.

9206

Председател:
Ст. Димитров

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 686
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземен кабел
от ж.р. стълб в ПИ № 53210.21.203 до изграден
трафопост в ПИ № 013071 през ПИ № 013070,
013071, 000014 и 53210.21.203 в землището на
с. Овчарово.

9205

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 454
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за промяна предназначението на ПИ № 015031,
015036 и 015037, местност Колов рат в землището
на с. Зверино, за разширяване на Плувен комплекс „Оазис“.

ВЕСТНИК
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По регулация:
Площта на площадката, предвидена за промяна на предназначението от земеделска земя
за навес-барбекю, 8 площадки за разполагане на
каравани и плувен басейн с пързалка, е с площ
6780 кв. м и е в обхват ПИ № 015031, 015036 и
015037, като същите се обединяват в новообразуван УПИ № 015074, а впоследствие след промяна
на предназвачението ще се обединят с имота на
Плувен комплекс „Оазис“. Показателите съгласно
чл. 28, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони са: предназначение – Ок; площ на имота – 6780 кв. м, плътност
на застрояване – 20 %; коефициент на интензивност – 0,5; процент на озеленяване – 50 %.
По застрояването:
Предвиденото застрояване е означено с ограничителни линии, като се предвижда изграждане
на навес-барбекю, 8 площадки за разполагане на
каравани и плувен басейн с пързалка. Спазени
са изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Планът е на разположение на заинтересуваните
лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Дамяновски
9201

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ЗАПОВЕД № РД-16-1142
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС
в изпълнение на Решение № 602 от 21.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, относно
одобряване на ПУП – парцеларен план за временна пътна връзка от път I-9 при км 223+240 в
землището на гр. Поморие и съгласно протокол
от 20.09.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1211 от 29.09.2012 г. и изменена със
Заповед № РД-16-522 от 12.06.2013 г., нареждам:
Отчуждавам 10 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 57491.17.79 по КККР на гр. Поморие, местност Чаира, начин на трайно ползване:
нива, целият на площ 1,898 дка, собственост на
Георги Илиев Манолов, Зафирка Александрова
Манолова, Янко Менелаев Илиев, Александър
Илиев Манолов, Димитър Панайотов Манолов,
Манол Панайотов Манолов, Пенка Димитрова
Илиева и Кръстина Манолова Малчева, за изграждане на временна пътна връзка от път I-9
при км 223+240 в землището на гр. Поморие.
Стойността на обезщетението е в размер
308,30 лв.
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Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Георги Илиев Манолов
в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Зафирка Александрова
Манолова в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 77,08 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Янко Менелаев Илиев
в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Александър Илиев
Манолов в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Димитър Панайотов
Манолов в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Манол Панайотов
Манолов в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 25,69 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Пенка Димитрова
Илиева в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Сумата 77,08 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Кръстина Манолова
Малчева в „Инвестбанк“ – клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Кмет:
И. Алексиев
9145
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ЗАПОВЕД № РД-16-1144
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС
в изпълнение на Решение № 601 от 21.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, относно
одобряване на ПУП – парцеларен план за временна пътна връзка от път I-9 при км 224 + 420
в землището на гр. Поморие и съгласно протокол
от 20.09.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1211 от 29.09.2012 г. и изменена със
Заповед № РД-16-522 от 12.06.2013 г., нареждам:
Отчуждавам 362 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 57491.19.278 по КККР на гр. Поморие, местност Лахана, начин на трайно ползване:
лозе, целият на площ 8,149 дка, собственост на
Яни Николов Арнаудов, за изграждане на временна пътна връзка от път I-9 при км 224 + 420
в землището на гр. Поморие.
Стойността на обезщетението е в размер
20 696 лв.
Сумата 20 696 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Яни Николов Арнаудов
в Банка „ДСК“ – ЕАД, София.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.

9147

Кмет:
И. Алексиев

ЗАПОВЕД № РД-16-1143
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС
в изпълнение на Решение № 600 от 21.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, относно
одобряване на ПУП – парцеларен план за временна пътна връзка от път I-9 при км 224+040 в
землището на гр. Поморие и съгласно протокол
от 20.09.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1211 от 29.09.2012 г. и изменена със
Заповед № РД-16-522 от 12.06.2013 г., нареждам:
Отчуждавам 4,06 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 57491.19.302 по КККР на гр. Поморие, местност Лахана, начин на трайно ползване:
нива, целият на площ 3,009 дка, собственост на
Фроска Тодорова Христова, за изграждане на
временна пътна връзка от път I-9 при км 224+040
в землището на гр. Поморие.
Стойността на обезщетението е в размер
232,11 лв.
Сумата 232,11 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Фроска Тодорова
Христова в „Postbank“.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-16-1145
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС
в изпълнение на Решение № 603 от 21.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, относно
одобряване на ПУП – парцеларен план за временна пътна връзка от път I-9 при км 224 + 040
в землището на гр. Поморие и съгласно протокол
от 20.09.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1211 от 29.09.2012 г. и изменена със
Заповед № РД-16-522 от 12.06.2013 г., нареждам:
Отчуждавам 5 кв. м от поземлен имот с идентификатор 57491.19.115 по КККР на гр. Поморие,
местност Лахана, начин на трайно ползване:
нива, целият на площ 19,922 дка, собственост
на Стефан Щерионов Филипакиев и Снежинка
Щерионова Иванова, за изграждане на временна пътна връзка от път I-9 при км 224 + 040 в
землището на гр. Поморие.
Стойността на обезщетението е в размер 286 лв.
Сумата 143 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Стефан Щерионов
Филипакиев в Банка „ДСК“ – ЕАД.
Сумата 143 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Снежинка Щерионова
Иванова в Банка „ДСК“ – ЕАД.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.

Кмет:
И. Алексиев

Кмет:
И. Алексиев

9146

9148

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-16-1146
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС
в изпълнение на Решение № 603 от 21.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, относно
одобряване на ПУП – парцеларен план за временна пътна връзка от път I-9 при км 223 + 200
в землището на гр. Поморие и съгласно протокол
от 20.09.2013 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1211 от 29.09.2012 г. и изменена със
Заповед № РД-16-522 от 12.06.2013 г., нареждам:
Отчуждавам 15 кв. м от поземлен имот с идентификатор 57491.19.137 по КККР на гр. Поморие,
местност Лахана, начин на трайно ползване: нива,
целият на площ 5,003 дка, собственост на Петър
Георгиев Попчев и Марийка Лазарова Попчева,
за изграждане на временна пътна връзка от път
I-9 при км 223 + 200 в землището на гр. Поморие.
Стойността на обезщетението е в размер
1118,85 лв.
Сумата 559,43 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Петър Георгиев Попчев
в „Българо-американска кредитна банка – АД,
София („БАКБ“ – АД).
Сумата 559,42 лв. ще бъде преведена в двуседмичен срок по сметка на Марийка Лазарова
Попчева в „Инвестбанк“ – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Кмет:
И. Алексиев
9149

БРОЙ 108

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2588
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС отчуждавам поземлен имот с идентификатор 68850.519.356 по КККР на гр. Стара Загора,
одобрени със Заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед КД-14-24-213 от 26.11.2010 г.
на началника на СГКК – Стара Загора, целият
с площ 267 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: за
второстепенна улица, при съседи: 68850.519.323,
6 8 8 5 0 . 51 9. 3 55 , 6 8 8 5 0 . 51 9. 3 5 4 , 6 8 8 5 0 . 51 9. 3 9,
68850.519.353, 68850.519.350, 68850.519.344, за изграждането на обект, публична общинска собственост – „Изграждане на улица с о.т. 4582-4586
между кв. 424а и кв. 424б по плана за регулация
на гр. Стара Загора“, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план – план за регулация,
одобрен със Заповед № 119 от 26.01.1996 г. на
кмета на община Стара Загора.
Имотът е собственост на: 1. Банко Драгомиров
Ников, 2. Христо Драгомиров Ников, 3. Пенка
Банкова Никова.
Определям равностойно парично обезщетение
на Банко Драгомиров Ников, Христо Драгомиров
Ников и Пенка Банкова Никова общо в размер
14 285 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение започва от 18.12.2013 г. по сметки, посочени
от собствениците, чрез набирателната сметка на
Община Стара Загора в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, Финансов център – Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Кмет:
Ж. Тодоров

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 858
от 28 ноември 2013 г.

9125

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и Решение № 384 на
ОЕСУ Т, взето на заседание с протокол № 23 от
7.11.2013 г. Общинският съвет – гр. Силистра,
реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ПИ № 41143.503.2 по КК и
КР на с. Калипетрово, намиращ се в стопански
двор на с. Калипетрово, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател:
Д. Генов
9202

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 503
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и
6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на ул. Картечар,
кв. 8, кв. 37, кв. 38, кв. 38А, кв. 60, кв. 62, кв. 63,
гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява
в промяна на ширината на ул. Картечар в частта
между осови точки о.т. 22 – о.т. 61 – о.т. 59 – о.т.
52 – о.т. 49. Новият габарит на улицата е 10 м
(две платна по 3,50 м и два тротоара по 1,50 м).
Заличава се улица с осови точки о.т. 50 – о.т. 51.
С промяната на уличната регулация се променят очертанията, размерите и площите на
урегулираните поземлени имоти в кв. 8, кв. 37,
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кв. 38, кв. 38А, кв. 60, кв. 62, кв. 63, гр. Хасково,
както следва:
Квартал 8: УПИ I – За жилищни нужди, УПИ
IV-726.13, 726.14.
Поради дублиране на номера на урегулирани
поземлени имоти в кв. 8 се преномерират:
– УПИ V-726.225 на УПИ ІХ-726.225
– УПИ VІ – за КОО на УПИ Х – За обществено обслужване (поземлен имот 77195.726.222).
Квартал 37: УПИ II-726.104, УПИ III-726.105,
УПИ IV-726.106, УПИ V-726.116, УПИ VI-726.115,
УПИ VII-726.114.
Квартал 38: УПИ III-726.64, УПИ IV-726.63,
УПИ V-726.62, УПИ VI-726.61.
Квартал 38А: УПИ I-726.26, УПИ VIII-726.103,
УПИ IХ-726.102, УПИ Х-726.98, УПИ ХI-726.97,
УПИ ХII-726.94.
За УПИ IХ и УПИ Х, кв. 38А, северните и
южните вътрешни регулационни линии се поставят в съответствие със северните и южните
имотни граници на поземлени имоти 77195.726.102
и 77195.726.98.
Квартал 60: УПИ IV-726.186, УПИ V-726.187,
726.188, УПИ VI-726.189, УПИ VII-726.191, УПИ
VIII-726.192, УПИ IХ-726.193, УПИ Х-726.194,
УПИ ХII-726.196.
За УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ
VIII, УПИ IХ, УПИ Х, кв. 60, северните и южните вътрешни регулационни линии се поставят
в съответствие със северните и южните имотни
граници на поземлените имоти, за които са
предназначени.
За УПИ ХII вътрешните регулационни линии
се поставят в съответствие с имотните граници
на поземлен имот 77195.726.196.
От УПИ ХI, кв. 60, се образуват два нови
урегулирани поземлени имота: УПИ ХIХ и УПИ
ХХ, като вътрешните регулационни линии се
поставят в съответствие с имотните граници на
поземлени имоти 77195.726.197 и 77195.726.198.
УПИ ХI, кв. 60, се заличава.
Поради дублиране на номерата на урегулирани поземлени имоти в кв. 60 се заличават УПИ
II – за парк, и УПИ III-726.185.
Образува се нов урегулиран поземлен имот
УПИ ХХI, кв. 60, с предназначение „За жилищни
нужди“.
За поземлен имот с идентификатор 77195.726.185
се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ
ХХII, кв. 60.
Квартал 62: Изменя се западната вътрешна
регулационна линия на УПИ II, като се поставя
в съответствие със западната имотна граница
на поземлен имот с идентификатор 77195.726.137.
Вследствие на това изменение и изменението на
уличната регулация се променят очертанията и
площта на УПИ I – За жилищни нужди и обществено обслужване.
Квартал 63: Променят се очертанията и площите на следните урегулирани поземлени имоти:
УПИ I-726.179, УПИ ХIХ – За училище, УПИ
ХХ-726.182, УПИ ХХVIII-726.171, УПИ ХХIХ726.172, УПИ ХХХ-726.174, УПИ ХХХI-726.176,
УПИ ХХХII-726.178.

ВЕСТНИК
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Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

9102

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 504
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и
6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 614, кв. 616
и кв. 720, ж.к. Бадема, гр. Хасково.
Предвижда се премахване на улица с осови
точки 2288б, 2301с, 2301а до 2301б.
Проектира се задънена улица с осови точки
2299а, 2301б до нова о.т. 3506.
Западно от поземлен имот № 77195.717.96 се
проектира нова задънена улица с нови осови
точки 3499 и 3498.
Между поземлени имоти № 77195.717.82 и
№ 77195.717.86 по съществуващата пътека се проектира нова задънена улица с нови осови точки
3507, 3508 и 3509.
Оформят се паркингите северно от бл. № 4 и
бл. № 7, като регулационните линии са съобразени
с изградените на място тротоари и паркоместа,
вследствие на което се измества оста на улицата
и се поставят нови осови точки 3500, 3501, 3502,
3503, 3504 и 3505.
Вследствие изменението на уличната регулация
се премахват квартали 614, 617 и 720 и се образува един нов квартал с нов номер 849, който е
затворен между ул. Банска, ул. 22-ри септември
и ул. Лестър.
Урегулираните поземлени имоти от квартали
614, 616 и 720 получават нови номера от новия
квартал 849, както следва:
УПИ I – за жил. стр., кв. 616 се преномерира
в УПИ I – за жил. стр., кв. 849;
УПИ II, кв. 616 се преномерира в УПИ II – За
обществено обслужване, кв. 849;
УПИ III, кв. 616 се преномерира в УПИ
III717.99, кв. 849;
УПИ IV, кв. 616 се преномерира в УПИ
IV717.97, кв. 849;
УПИ V, кв. 616 се преномерира в УПИ V – за
трафопост, кв. 849;
УПИ II – За ПТТ станция, кв. 614, се преномерира в УПИ VI – За ПТТ станция, кв. 849;
УПИ III – За общ. обсл. и произв. нужди, кв.
614, се преномерира в УПИ VII – За общ. обсл.
и произв. нужди, кв. 849;
УПИ ХIV, кв. 614, се преномерира в УПИ
VIII-717.150, кв. 849;
УПИ VI, кв. 614, се преномерира в УПИ IX717.138, кв. 849;
УПИ VII, кв. 614, се преномерира в УПИ
X-717.102,717.140, кв. 849;
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УПИ VIII, кв. 614, се преномерира в УПИ
XI-717.95, кв. 849;
УПИ IX, кв. 614, се преномерира в УПИ XII717.94,717.134, кв. 849;
УПИ X, кв. 614, се преномерира в УПИ XIII717.92,717.93, кв. 849;
УПИ XI, кв. 614, се преномерира в УПИ XIV717.91,717.135, кв. 849;
УПИ XV, кв. 614, се преномерира в УПИ XV717.147, кв. 849;
УПИ XVІ, кв. 614, се преномерира в УПИ
XV-I717.89, кв. 849;
УПИ XIІ, кв. 614, се преномерира в УПИ
XVII-717.90, кв. 849;
УПИ III – За КОО, кв. 720, се преномерира в
УПИ XXII – За обществено обслужване, кв. 849;
УПИ II, кв. 720, се преномерира в УПИ
XXIII – За обществено обслужване, кв. 849;
УПИ I – За КОО, кв. 720, се преномерира в
УПИ XXIV – За жилищно строителство, кв. 849;
УПИ I – За жилищно строителство, кв. 614,
се заличава.
Образуват се следните нови урегулирани имоти:
УПИ XVIII-717.146, кв. 849, за поземлен имот
77195.717.146;
УПИ XIX-717.87, кв. 849, за поземлен имот
77195.717.87;
УПИ XX – За смесено предназначение, кв.
849 за поземлен имот 77195.717.86;
УПИ XXI-717.73,717.84,717.85, кв. 849, за поземлени имоти 77195.717.83, 77195.717.84 и 77195.717.85;
УПИ XXV – За жилищно строителство, кв.
849, за поземлен имот 77195.717.78.
Изменят се вътрешните регулационни линии и
площи на следните урегулирани поземлени имоти:
УПИ I – За жилищно строителство, кв. 849
(предишен УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 616);
УПИ II – За обществено обслужване, кв. 849
(предишен УПИ II, кв. 616);
УПИ III-717.99, кв. 849 (предишен УПИ III,
кв. 616);
УПИ IV-717.97, кв. 849 (предишен УПИ IV,
кв. 616);
УПИ V – За трафопост, кв. 849 (предишен
УПИ V, кв. 616);
УПИ XVII-717.90, кв. 849 (предишен УПИ
XII, кв. 614);
УПИ XXII – За обществено обслужване, кв.
849 (предишен УПИ III – За КОО, кв. 720);
УПИ XXIII – За обществено обслужване, кв.
849 (предишен УПИ II, кв. 720);
УПИ XXIV – За жилищно строителство, кв.
849 (предишен УПИ I – За КОО, кв. 720).
Проектните работи са отразени със зелени
и кафяви линии, надписи и щрихи в чертежа
„Проект за ПУП“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

9103

Председател:
Ив. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 505
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 010006, м. Терс
дере, землище на с. Клокотница, община Хасково.
С плана за застрояване за поземлен имот
№ 010006, землище на с. Клокотница, се определя
застрояване за сгради за животновъдство – свинеферма, при следните показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Предвижда се запазване на съществуващите
в имота сгради.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

9104

Председател:
Ив. Иванов

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 568
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 186 от 26.07.2012 г. Общинският съвет –
гр. Шумен, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 9 697 101
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен (наричано по-нататък „дружеството“), при минимална
конкурсна цена – 10 000 лв.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на дружеството.
3. Определя следните приоритетни условия
на конкурса:
3.1. Цена, срок и начин на плащане на цената:
цената не може да бъде по-ниска от посочената в
т. 1. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща
в левове чрез банков превод с платежно нареждане по сметка на Община Шумен, посочена в
документацията, в 10-дневен срок от подписването
на приватизационния договор.
3.2. Размер на инвестициите за тригодишен
период от сключването на приватизационния
договор, който не може да бъде по-малък от
2 000 000 лв.
3.3. Работни места за период три години от
сключването на приватизационния договор – по
предложение на купувача.
4. Общи условия на конкурса:

БРОЙ 108

ДЪРЖАВЕН

4.1. Дружеството да възобнови дейността си
и да започне топлоподаване най-късно за сезон
2014 – 2015 г.
4.2. Да се извърши погасяване или предоговаряне на задълженията на дружеството към
държавата, общината, държавни и общински
дружества и към персонала в срок до шест месеца
от сключването на приватизационния договор.
4.3. Да не се допуска обявяване в ликвидация,
а в случай че бъде обявено в несъстоятелност,
да бъде сключено споразумение с кредиторите
за оздравяване на дружеството.
4.4. В рамките до 45 календарни дни от
сключването на договора купувачът да представи
неотменима банкова гаранция за добро управление в размер 200 000 лв. за първите три години
от сключването на приватизационния договор.
5. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
се закупува в сградата на Община Шумен, бул.
Славянски 17, стая 368, в срок до 15 ч. на 12-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната
документация е 500 лв. (с включен ДДС) и се
заплаща на касата на Информационния център
на Община Шумен или чрез банков превод по
сметка на Община Шумен в „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД, клон Шумен: BIC IABGBGSF;
IBAN BG 85 IABG 7477 840058 6700, код за вида
плащане 447000.
Плащането се извършва преди получаване
на конкурсната документация. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за
сметка на лицата.
6. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
7. В срок до 15 ч. на 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, закупили
конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания до Община Шумен за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок три работни
дни и се предоставят при поискване на всички
лица, закупили конкурсна документация.
8. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване в
срок до 15 ч. на 20-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 8.1, 8.2 и 8.3, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация. Заинтересованото
лице следва да е надлежно учредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут, което кумулативно
отговаря на следните изисквания:
8.1. Да осъществява производство на и/или
пренос на топлинна енергия.
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8.2. Размерът на приходите по т. 8.1 за последните три финансови години съгласно одитираните
годишни финансови отчети трябва да възлиза
общо на минимум 500 000 лв. или равностойността им в евро.
8.3. Да има положителен финансов резултат за
последната финансова година съгласно изготвения
одитиран годишен финансов отчет.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посоченото предварително квалификационно изискване, се съдържат в конкурсната
документация.
9. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава
или към общината, лица, които са в ликвидация,
лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и
лица, осъдени за банкрут.
10. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят на
предварителните квалификационни изисквания по
т. 8 и са закупили информационен меморандум
на дружеството.
11. Цената на информационния меморандум
на дружеството е в размер 1000 лв. (с включен
ДДС) и се заплаща при условията и в сроковете,
посочени в конкурсната документация. Разходите
по заплащане на информационния меморандум
са за сметка на лицата.
12. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 5000 лв. Банковата сметка на Община
Шумен, посочена в конкурсната документация,
следва да бъде заверена при условията и по
реда, предвидени в конкурсната документация,
най-късно до 15 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
13. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 204 на Община Шумен, бул. Славянски 17, в срок до 15 ч. българско време на
25-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
14. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 9 697 101 акции, представляващи
100 % от капитала на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен, и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
15. Упълномощава кмета на общината да
организира и проведе конкурса и да сключи
приватизационната сделка.

9207

Председател:
Г. Колев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС04/0010
от 3 декември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за
устройство на територията нареждам:
Одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) с обхват
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повече от една община, за обект: „Оптичен кабел
от гр. Ямбол до с. Стара река, община „Тунджа“,
област Ямбол“, прокаран на територията на
община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори № 87374.32.201, 87374.32.202 по КК и
КР на гр. Ямбол, и на територията на община
„Тунджа“: през поземлени имоти № 000170, 000006
и 000004 по КВС на землището на с. Кукорево
и поземлени имоти № 000133, 000135, 000167,
000115, 000136, 000139 по КВС на землището на
с. Стара река.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.

9110

Областен управител:
Н. Пенев

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХV-14
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.
кабел НН 1 kV от съществуващ КРШ до ПИ
87374.37.5 по КК на гр. Ямбол, прокаран през поземлени имоти с идентификатори № 87374.37.420,
87374.37.436 и дистигащ до поземлен имот с
идентификатор 87374.37.5 по КК на гр. Ямбол,
местност Дюзлюка.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Ямбол, до Административния съд – Ямбол.

9150

Преседател:
Т. Петкова

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 661
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и прието
Решение № 11 от протокол № 6 от 24.07.2013 г.
на ЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
№ I-005070, кв. 005-а в землището на с. Близнаци, във връзка със смяна статута на земята на
ПИ № 005070, м-ст Дълбокия път по КВС на
с. Близнаци, с отреждане на имота „За жилищно
строителство“.
2. Строителните книжа ще бъдат издавани
след спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.

9151

Председател:
М. Черкезов
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79. – Министърът на инвестиционното проек
тиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“ и
чл. 148, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РзС-3 от 2.12.2013 г. на община Аксаково, област Варна, за строеж: „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците
в регион Варна“ – „Основен обект – Изграждане
на съоръжение от системата за управление на
отпадъците в регион Варна: Депо за неопасни
отпадъци – Етап I, инсталация за компостиране
на зелени отпадъци, инсталация за рециклиране
на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура“ и „Подобект – Изграждане
на съоръжения от системата за управление на
отпадъците в регион Варна: Депо за инертни
отпадъци – I етап“, с местоположение: област
Варна, община Аксаково, с. Въглен. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
министъра на инвестиционното проектиране.
9224
22. – Министърът на инвестиционното проек
тиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“ и
ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е
издал Разрешение за строеж № РзС-4 от 12.12.2013 г.
на Община Кърджали за строеж: „Интегриран воден проект за Кърджали: „Изграждане на ПСОВ и
довеждащ колектор, разширение и реконструкция
на водоснабдителната и канализационна мрежа“ по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
който се съфинансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“, обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води“, с местоположение:
поземлени имоти 40909.14.71 и 40909.14.63, местност
Айрян дере, гр. Кърджали, община Кърджали,
област Кърджали. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез министъра на инвестиционното проектиране.
9253
19. – Националната художествена академия,
София, обявява конкурс за професор по 8.2. Изобразително изкуство („Плакат“ в катедра „Плакат
и визуална комуникация“) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: Учебно-методичен отдел, тел. 02/988-17-02.
9118
21. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.1. Физически науки (дозиметрия и лъчезащита) – един; 1.2. Педагогика (предучилищна педагогика – теория и технология на семейното възпитание) – един; 3.9. Туризъм (финансово управление
на туристическото предприятие) – един; доценти
по: 3.6. Право (трудово право и обществено осигуряване) – един; 1.2. Педагогика (предучилищна
педагогика – овладяване на езика и развитие
на речта) – един; 3.9. Туризъм (туристически
ресурси и туристическо странознание) – един;
главен асистент по 4.5. Математика (вероятности
и статистика) – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в
Правилника за условията и реда за придобиване
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на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, стая 108, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
9117
6. – Медицинският у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за един професор и един доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ за Катедрата по икономика на здравеопазването. За справки и подаване
на документи – 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
304 (деканат на ФОЗ).
9162
7. – Медицинск ият у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за един професор и един доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4 Обществено
здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ за Катедрата по здравна
политика и мениджмънт. За справки и подаване на документи – 1527 София ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
304 (деканат на ФОЗ).
9176
86. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла
таров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурс за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2013/2014 г. в следната акредитирана специалност:
Научна специалност

Форма на
обучение
редовна задочна

05.02.21 Организация и уп
равл ение на производството
(индустрия)

1

1

Документи за кандидатстване: 1. заявление по
образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават в
ректората на адрес: 8010 Бургас, к-с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293;
0886 664 213.
9138
21. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност „Икономика и управление (туризъм)“
за нуждите на катедра „Икономика и организация
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на туризма“ към ИУ – Варна, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
9139
60. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните
длъжности: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(Методика на обучението по математика) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.1. Физически науки (Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Биохимия) – един, всички със срок 2
месеца; доцент по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Молекулярна биология – Биоинформатика) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика; професионално направление
4.3. Биологически науки (Молекулярна биологи я – Молекул ярна вирусологи я) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование
8. Изкуства; професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Пластична анатомия
и рисуване) – един, със срок 3 месеца; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. Математика (Геометрия и топология) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика – Разпределени системи) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки; професионално направление
3.8. Икономика (Финанси) – един, със срок 3
месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската литература – Викторианска
литература) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (Методика на обучението по
математика (в началния етап на СОУ) – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.1. Физически нау
ки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя) – един, със срок 2
месеца, за нуждите на Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали; област на висше образование
5. Технически науки; професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортни
системи и т ранспортни тех нологии) – един,
със срок 2 месеца, за нуждите на Техническия
колеж – Смолян; главен асистент по: област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.7.
Администрация и управление (Управление на
качеството) – един, със срок 2 месеца; област на
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висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. Математика (Математическо моделиране и
приложение на математиката) – един, със срок 2
месеца; област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца
от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел.: 032/261 408.
9093
38. – Шуменският университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ обявява конкурс за: професор по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6 Информатика и компютърни
науки (Компютърни архитектури, технологии
и сигурност) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Социология) – един, със срок 2 месеца; доцент
по област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство (Инженерна логистика) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректорската канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб.
107; за информация тел.: 054/830 495, в. 121, GSM:
0899 901943.
9179
747. – Институтът по системно инженерство
и роботика към БАН – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Устройства, компоненти и системи за управление
на енергия, движение и процеси и за лабораторни
научни изследвания) за нуждите на секция „Уникални уреди, компоненти и структури“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая
406, тел. 02/8732614.
9124
1. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за професор по
професионално направление 5.10 Химични технологии, научна специалност 02.10.09. Процеси и
апарати в химичната и биохимичната технология
за нуждите на лаборатория „Химични и биохимични реактори“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, вх. Б, стая 102, тел. 870-42-49.
9136
119. – Областният управител на област с ад
министративен център Благоевград съобщава, че
на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 3 и
чл. 149, ал. 4 3УТ е издал Заповед № ОА-РР-591
от 3.12.2013 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 023 от 9.11.2011 г. (ДВ, бр. 95 от 2011 г.)
за строеж на обект „Магистрален оптичен кабел
от гр. Гоце Делчев до с. Гърмен“, разположен на
териториите на община Гоце Делчев и община
Гърмен. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
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подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
9109
90. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12
ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 2709 от
7.10.2013 г. на кмета на общината, e приела проекти за изменение на плана на новообразуваните
имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 3
от 11.10.2013 г., както следва: 1. за изменение на
ПНИ и регистъра към него за НПИ № 503.1002,
№ 503.338 и № 503.1005 по плана на с. о. Острица
1, землище кв. Банево, община Бургас; 2. за изменение на ПНИ и регистъра към него за имот
№ 502.201 в с. о. Острица 2, землище кв. Банево,
община Бургас; 3. за изменение на НПИ и регистъра към него за НПИ № 503.928 по плана
на с. о. Острица 1, землище кв. Банево, община
Бургас; 4. за изменение на ПНИ и регистъра
към него за НПИ № 503.918 по плана на с. о.
Острица 1, землище кв. Банево, община Бургас;
5. за изменение на ПНИ и регистъра към него за
НПИ № 149.1022 по плана на с. о. Сухото дере,
землище с. Изворище, община Бургас; 6. за изменение на ПНИ и регистъра към него за НПИ
№ 503.911 по плана на с. о. Острица 1, землище
кв. Банево, община Бургас. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на
общината. Проектите са на разположение в стая
401 в Община Бургас.
9180
80. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват
по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПН към ОУП на
Община Варна: ул. Девня – Промишлена зона
Запад (Индекс 3ВIII/А от проект „Подкрепа за
разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна“, финансиран
по Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-07/2010/003), при граници: на
север – път с идентификатор 10135.4044.93; на запад – път с идентификатор 72709.105.31; на юг – до
продължението на ул. Девня; на изток – строителната граница на ЗПЗ. Планът е изложен в район
„Владислав Варненчик“ при Община Варна и в
Кметство Тополи при Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПРЗ до Община Варна чрез
район „Владислав Варненчик“ и Кметство Тополи
при Община Варна.
9108
499. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПУП –
ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди, за съобщителни
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проводи и съоръжения, за изграждане на обект:
„Базова станция на БТК № VТ5264 (мобилно
телекомуникационно съоръжение)“ за проектен
ПИ с идентификатор 14859.98.191 (част от ПИ с
идентификатор 14859.98.47), местност Нацкиното, в землището на с. Геша, община Дряново.
Проектът за ПУП – ПРЗ може да се разгледа в
общинската администрация – Дряново, стая 204,
и 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.
9133
45. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че въз основа на Заповед № Із2183 от 1.11.2013 г. на министъра на вътрешните
работи е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изпълнение на
проект „Изграждане на интегрирана система за
наблюдение по границата с Република Турция“
през имоти в землищата на с. Лесово и с. Вълча поляна, община Елхово. Проектът за ПУП
(парцеларен план) е изложен в отдел „СУ, ОС и
ТСУ“ на Община Елхово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
9152
18. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица,
че е изработен проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация (ПУП – ИПР) в следния териториален
обхват: кв. 237, УПИ І – за гараж, УПИ ІІ – за
поликлиника, и УПИ ІІІ – за баня; кв. 236, УПИ
І – за градина; кв. 221, УПИ І – за училище, по
плана за регулация на гр. Кюстендил. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
9049
46. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за външни ВиК мрежи за ПИ 73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.139 и
73571.27.173, местност Боруна, землище с. Тънково, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето на
външния водопровод е с дължина 182 м, започва
от съществуваща шахта в ПИ 73571.27.145 – път
от републиканската пътна мрежа – държавна
собственост, и достига до водомерна шахта в
ПИ 73571.22.39 – незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на „Прити Лайф“ – ООД.
Ограниченият режим на ползване е определен
на 3 м от оста на трасето, като не се разрешава
строителство и разполагане на трайни насаждения.
Трасето на външния канал е с дължина 231,4 м
от РК 14 в ПСОВ в ПИ 51500.48.15 – собственост
на възложителя, пресича ПИ 51500.48.17 – полски
път – общинска частна собственост, преминава
през ПИ 51500.57.51 – път от републиканската пътна
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мрежа – държавна публична собственост, и през
ПИ 73571.27.145 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна публична собственост, достига
до РШ 1 в същия имот. Ограниченият режим на
ползване е определен на 3 м от оста на трасето,
като не се разрешава строителство и разполагане
на трайни насаждения. 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.
9037
75. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект „Кабел 20 kV за
захранване на нов БКТП 20/0,4 kV 2х630 kVА“ в
ПИ 73571.18.11, местност Боруна, землище с. Тънково, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето е
с дължина около 2451,399 м, от които 2293,498 м
са в землището на с. Тънково и 157,901 м в землището на гр. Несебър, и започва от съществуващ
ЖР стълб № 5 от отклонението на ВЕП 20 kV
„Полевъд“ към ТП „АХЦ“, намиращ се в ПИ
51500.64.35 – полски път – собственост на Община
Несебър, пресича ПИ 51500.64.34 – изоставена ливада – собственост на Община Несебър, пресича
ПИ 51500.57.51 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна публична собственост, преминава през ПИ 73571.27.147 – водостопанско съоръжение – собственост на Община Несебър, през ПИ
73571.27.144 – полски път – собственост на Община
Несебър, продължава в ПИ 73571.27.145 – път от
републиканската пътна мрежа – държавна публична собственост, и през ПИ 73571.18.37 – полски
път – собственост на Община Несебър, и достига
до нов БКТП в ПИ 73571.18.11 – собственост на
възложителя. Трасето на кабела и сервитутът
от двете му страни не засягат частни имоти.
Определен е сервитут по 0,60 м от двете страни
на кабела. 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.
9038
65. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, тел. 0610/5-13-49, факс 0610/5-26-42,
obshtina@pavlikeni.bg, pavlikeni@vestel.bg, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изработен проект
за частичен подробен устройствен план – парцеларен план за поземлени имоти (ПИ) с № 333011,
№ 333049 и № 333017 по картата на възстановената
собственост на с. Михалци, м. 50 – Краище, община Павликени, като е изготвен парцеларен план
за определяне на трасе на подземен ел. провод
20 kV, преминаващ през ПИ № 333049 по КВС
на с. Михалци, м. 50 – Краище, община Павликени – пасище, мера, собственост на Община
Павликени, ПИ № 333017 по КВС на с. Михалци,
м. 50 – Краище, община Павликени, собственост
на „Агропол – груп“ – ЕООД, Павликени, и ПИ
№ 333011 по КВС на с. Михалци, м. 50 – Краище,
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община Павликени, собственост на възложителя
Ивайло Орлинов Иванов, за връзка на обект: „Фотоволтаична централа 30 kW“, монтирана върху
покрива на сграда, намираща се в ПИ № 333011,
със съществуващ трафопост в ПИ № 333017. Трасето, предмет на парцеларния план, е показано в
графичната част на проекта. Проектът се намира в
дирекция „УТС“ при общината, стая № 103, и може
да бъде разгледан от заинтересованите собственици всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
9056
88. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на оптична
кабелна линия с дължина 4396 м, започващо от
съществуваща кабелна линия в път ІІІ-803 с. Драгор – с. Динката до края на регулацията на с. Гелеменово, преминаващо през землищата на селата
Величково и Гелеменово. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
9040
8. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Пътни връзки Петрич – Кулата“ и
„Кулата – Петрич“ при пресичане на Път III-198
„Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при
км 435+020“. Парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с. Марикостиново.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта, изложен за справка в Дирекция „ТСУ“
при Община Петрич, стая 307, и в понеделник
и сряда в кметството на с. Марикостиново и
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9153
32. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за захранване на ПИ № 223156,
местност Долен комсал подсело, землище кв.
Дебър, гр. Първомай, област Пловдив, във връзка
с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Предприятие за разфасоване и
опаковка на колбаси“. Плановете са изложени
в общинската администрация – Първомай, стая
№ 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
9154
643. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани, че е изготвен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за ПИ 00365 в
землището на с. Сърнево, община Раднево, област
Стара Загора. Плановете са изложени в общинската администрация – Раднево, стая № 209. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация – Раднево.
9155
26. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на електропровод за поземлен
имот № 029009, местност Склавски път, землище
на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода преминава
през ПИ № 000213 и ПИ № 029007, местност
Склавски път, землище с. Поленица. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9131
55. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20 kV за поземлен
имот № 129001, местност Градище, землище на
с. Петрово. Трасето и сервитутът на електропровода преминават през имоти: ПИ 122019, ПИ
000348, ПИ 000450, ПИ 000343, ПИ 000336, ПИ
000347, ПИ 000335, ПИ 000356, ПИ 000010, ПИ
127001, ПИ 129001 – землище с. Петрово. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9107
891. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че на
основание Заповед № Iз-2183 от 1.11.2013 г. на
министъра на вътрешните работи е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за изпълнение
на проект „Изграждане на интегрирана система
за наблюдение по границата с Република Турция“ през имоти по картата на възстановената
собственост на с. Горно Ябълково, с. Белеврен,
с. Граничар и с. Факия съгласно пприложения
проект на ПУП – парцеларен план. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Средец, стая № 110 в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9132
349. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед
№ ДС-ЗД-461 от 4.12.2013 г. е одобрен работен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 4.12.2013 г. за линеен обект от
техническата инфраструктура: „Оптична кабелна
линия „122-124“, свързваща обект № 122, Стара
Загора, община Стара Загора, с обект № 124 в
землището на с. Свобода, община Чирпан, с
възложител на обекта Министерството на от-
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браната на Република България, ЕИК 000695324,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Дякон Игнатий 3, представлявано от министъра
на отбраната Ангел Петров Найденов и упълномощен представител инж. Георги Николов
Йорданов с пълномощно № 3487 от 22.07.2013 г.,
подписано от Ангел Петров Найденов – министър
на отбраната на Република България, проектант
„Електрон прогрес“ – ЕАД, София, с адрес на
управление София 1309, ул. Кукуш 1. Обектът е
трета категория съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Местоположение на оптичния кабел: трасето се
движи през имоти, които са общинска и държавна собственост. В землището на Стара Загора
и гр. Стара Загора с ЕКАТТЕ 68850 кабелът е
проектиран по улици – общинска собственост,
местен път на община Стара Загора, имот с
идентификатор 68850.502.254 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване за
комплексно застрояване и път от републиканската пътна мрежа – имот № 68850.222.730 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
както и през имоти с идентификатори 501.601,
501.602, 501.609, 258.595, 313.591, 502.19, 502.83,
502.213, 502.265, 502.361, 503.910, 503.912, 503.913,
503.920, 503.933, 503.953, 504.6549, 504.6561, 506.6003,
512.875, 513.61, 514.3, 514.15, 514.80, 514.116, 514.165,
514.257, 528.14, 501.612, 501.604, 258.9507, 258.9508,
258.9519, 258.9503, 529.2 – общинска публична
собственост, 258.592 – общинска частна собственост, 502.10 – неустановена собственост, с начин
на трайно ползване – за друг вид застрояване,
в с. Богомилово по улици – общинска собственост, в землището на с. Богомилово през полски
пътища и път II клас, продължава в землищата
на с. Малка Верея и с. Кирилово през път II
клас, в землището на с. Богомилово с ЕКАТТЕ
04738 през ПИ № 0.714, 0.701, 0.507, в землището
на с. Малка Верея с ЕКАТТЕ 46417 през ПИ
№ 0.125, в землището на с. Кирилово с ЕКАТТЕ
36899 през ПИ № 0.776, в с. Ракитница върви по
улици – общинска собственост, продължава в
землището на селото по пътища III клас, които
са общинска и държавна собственост, в землището на с. Ракитница с ЕКАТТЕ 61995 през
ПИ № 0.34 и 0.108, оптичният кабел се движи
в землищата на с. Яворово, с. Малко Тръново,
с. Винарово по пътища от републиканската пътна
мрежа, продължава в землището на с. Свобода
по пътища, представляващи имоти – публична
общинска собственост, в землището на с. Яворово
с ЕКАТТЕ 81182 през ПИ № 0.525, в землището на
с. Винарово с ЕКАТТЕ 11082 през ПИ № 0.343, в
землището на с. Малко Тръново с ЕКАТТЕ 46658
през ПИ № 0.68, в землището на с. Свобода с
ЕКАТТЕ 65810 през ПИ № 000007, 000464, 000465,
000475, 000443, 000452, 000449, 006066, 006069,
006062, 006052, 006058, 006056, 006050, 000469,
000458, 000457. Общата дължина на кабелната
линия от обект № 122 в гр. Стара Загора до
обект № 124 в землището на с. Свобода, община
Чирпан, е 39 300 м. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ заповедта и разрешението за строеж могат
да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица
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чрез областния управител на област Стара Загора
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9129
56. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици на поземлени имоти в кв. 124 и кв. 128 по
плана на гр. Стрелча, че е изработен проект за
частично изменение на ПУП – ПР (план за регулация) на гр. Стрелча за ПИ № 2263, попадащ в
кв. 124 и кв. 128, гр. Стрелча. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде
разгледан от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за изменение на подробния устройствен план до
общинската администрация. За справки – тел.
03532/20-20, вътр. 120 – Техническа служба.
9057
3. – Община гр. Чипровци, област Монтана,
отдел „Устройство на територията и екологията“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе за ел. захранване на приемно-предавателна станция (ППС)
VZ 6177 в имот № 000451 в землището на с. Бели
Мел, ЕКАТТЕ 03459, община Чипровци, област
Монтана, с възложител „БТК“ – АД. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 303, ет. 3, в сградата на Община Чипровци. 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 проектите до общинската администрация, Чипровци.
9058
22. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за обект „Трасе на подземен кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 42, извод „Спасово“, в
ПИ № 000531 до нов БКТП 20 kV в ПИ № 103053,
землище с. Рупките, община Чирпан, област Стара
Загора“. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1
в сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
9039
53. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
ПУП – парцеларен план на обекти, както следва:
ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел
20 kV от ЖР № 13 в ПИ № 000120 до трафопост в
УПИ ХХ, кв. 43, по плана на с. Хаджидимитрово,
община „Тунджа“, преминаващо през имоти – публична общинска собственост, както следва: ПИ
№ 000036 – полски път; 000047 – пасище, мера;
000139 – жилищна територия; 000120 – полски
път; ПУП – парцеларен план за трасе на обслужваща улица от осова точка (о.т.) 12 до о.т. 88 и
от о.т. 87 до о.т. 86 до ПИ № 021019 с идентификатор 44030.500.1 в с. Хаджидимитрово, община
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„Тунджа“, преминаващо през имоти – публична общинска собственост, както следва: ПИ
№ 000036 – полски път; 000047 – пасище, мера;
000637 – полски път; ПУП – парцеларен план за
трасе на водопровод до ПИ № 021019 с идентификатор 44030.500.1 в с. Хаджидимитрово, община
„Тунджа“, преминаващо през имоти – публична общинска собственост, както следва: ПИ
№ 000036 – полски път; 000047 – пасище, мера;
000139 – жилищна територия; 000637 – полски
път; 021019 – нива. Документацията по изработените проекти е на разположение на заинтересованите лица в дирекция „ТУСЕ“, ет. 1, стая 104
на Община „Тунджа“, пл. Освобождение 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до Община „Тунджа“.
9034

СЪДИЛИЩА
14. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през февруари
2014 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 3.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4411/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3644/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Щрабаг“ – ЕАД, чрез адвокат Милена Измирлиева, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
срещу Калин Александров Николов, София, ж.к.
Фондови жилища, бл. 206, вх. В, ет. 2, ап. 50;
Светослав Петров Колев, София, ж.к. Толстой,
бл. 65, ет. 12, ап. 92; Симеон Цветков Василев,
София, ж.к. Надежда 3, бл. 313, вх. Б, ет. 2, ап. 28;
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Московска 19;
Камелия Йорданова Петкова (Василева), София,
ж.к. Толстой, бл. 65, ет. 9, ап. 61.
Второ гражданско отделение, 5245/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Джавид Мехмед Топал чрез адвокат Димитър
Рътков, Русе, ул. Христо Г. Данов 5, ет. 2, адвокатска кантора 25, срещу Нажие Дауд Топал чрез
адвокат Мариана Димитрова, Русе, ул. Велико
Търново 5а, ет. 1, ап. 3; Юджел Исуф Ахмед чрез
адвокат Мариана Димитрова, Русе, ул. Велико
Търново 5а, ет. 1, ап. 3; Недим Исуф Ахмед чрез
адвокат Мариана Димитрова, Русе, ул. Велико
Търново 5а, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 5260/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йорданка Георгиева Хаджигаева чрез
адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19, ет. 1; Любка Георгиева Цветкова
чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул.
Арсений Костенцев 19, ет. 1; Фидана Стефанова
Цветкова чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Мария Илиева
Костова чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
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ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Кирил Илиев
Цветков чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Искра Иванова
Цветкова чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Ивайло Пламенов
Цветков чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Радка Стоянова
Цветкова чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Георги Андонов
Цветков чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Петър Андонов
Цветков чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1, срещу Запряна
Петрова Айвазова,������������������������������
с.
�����������������������������
Зелен дол, област Благоевград; Андрей Евтимов Мановски, с. Зелен дол,
област Благоевград; Милена Евтимова Мановска,
с. Зелен дол, област Благоевград, и трета страна
Марийка Петрова Мановска, с. Зелен дол, област
Благоевград.
Второ гражданско отделение, 5465/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8350/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Еф Екс Студио“ – ООД, чрез адвокат Иглика Брусева, София, ул. Христо Белчев
22Б, ет. 1, ап. 1, срещу „Топливо“ – АД, София,
ул. Солунска 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 875/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
741/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Виолета Маркова Благова, Пловдив, ул.
Златорог 24; Иван Марков Джукелов, Пловдив,
ж.к. Тракия 328А, срещу Мария Иванова Балева
чрез адвокат Мина Марчева-Миленчева, Пловдив,
бул. Шести септември 25, ет. 2; Евстати Кунчев
Балев чрез адвокат Мина Марчева-Миленчева,
Пловдив, бул. Шести септември 205, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 4994/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2092/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Златка Иванова Койчева чрез адвокат
Венета Грънчева, Бургас, ул. Сливница 39, ет. 1,
срещу Емилиян Костадинов Койчев чрез адвокат
Жанета Иванова, Несебър, ул. Иван Вазов 4.
Трето гражданско отделение, 5302/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
904/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
срещу Пламен Божидаров Михайлов чрез адвокат Новела Белчева-Купенова, София, ул. Гоце
Делчев 43, бл. 78, ет. 12, ап. 55.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3049/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Ангел Цветанов Димитров
чрез адвокат Свилен Илиев, Велико Търново,
ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу „Комплексен
онкологичен център – Велико Търново“ – ЕООД,
чрез адвокат Йоана Ненкова, Велико Търново,
ул. Петко Тодоров 14, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 3641/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8669/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ивайло Красимиров Кръстев чрез
адвокат Мирела Станкова, София, ул. Любен
Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Марио Красимиров
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Кръстев чрез адвокат Мирела Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5, срещу Калинка Станчова Кръстева, София, ж.к. Надежда 1,
бл. 172, вх. Е, ет. 8, ап. 125.
Четвърто гражданско отделение, 4402/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12651/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Илинка Цветанова АлександроваДжонстън, София, ж.к. Борово, бл. 223А, срещу
Юлиян Петров Киров чрез адвокат Стефан Ботев,
София, ул. Алабин 33, ет. 3, ап. 312, и страна
АСП ДСП „Красно село“, София, ул. Ами Буе 79.
Четвърто гражданско отделение, 4927/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3072/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Мартинов Гърциянов чрез адвокат Анна Теодосиева, София, бул. Дондуков 7А,
партер, срещу Теодора Красимирова Цветанова
чрез адвокат Калина Беркова, София, ул. Лавеле
31, ет. 1, кантора 5.
Четвърто гражданско отделение, 4973/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Запринка Георгиева Ненева чрез
адвокат Боряна Телбизова, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 3, ет. 3, офис 22, срещу Професионална
гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“,
Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 5488/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Валентин Йосифов Иванов чрез адвокат Ангел
Боев, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу
„СПМ Топлоремонтстрой – М“ – ЕООД, чрез
адвокат Виолета Минчева, Русе, ул. Княжеска 27.
НА 3.02.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3406/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Георги Петров Георгиев, Свищов, ул.
Александър Стамболийски 4, срещу Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“, Свищов, ул. Подп.
Ем. Чакъров 2; Румяна Лилова Найденова, Свищов, ул. Подп. Ем. Чакъров 2, СА „Д. А. Ценов“;
Любен Димитров Кирев, Свищов, ул. Подп. Ем.
Чакъров 2, СА „Д. А. Ценов“; Величко Адамов
Йонов, Свищов, ул. Подп. Ем. Чакъров 2, СА
„Д. А. Ценов“; Стефан Маринов Симеонов, Свищов, ул. Подп. Ем. Чакъров 2, СА „Д. А. Ценов“.
Четвърто гражданско отделение, 4082/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от ПК „Защита“, представлявано от председателя Хасан Салиев Добруджалиев, гр. Глоджево,
ул. Димитър Благоев 42, срещу Несибе Ибрямова Хасан чрез адвокат Петя Христова, Русе, ул.
Александровска 87, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4497/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2013 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Агенция за сигурност и охрана „Сириус“ – ЕООД, чрез адвокат Вероника Канелова,
София, ул. Александър Жендов 1, ет. 3, ап. 5,
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адвокатска кантора Канелова и Петров, срещу
Огнян Илиев Тенджерски чрез адвокат Валерия
Владимирова Спасова, Габрово, ул. Шипка 2.
НА 4.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4247/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
904/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Латина Асенова Бежанска чрез
адвокат Албина Анева-Томова, Благоевград, ул.
Пере Тошев 6, срещу Цветан Асенов Ангелски
чрез адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Т.
Александров 41, ет. 1; Верка Георгиева Ангелска
чрез адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Т.
Александров 41, ет. 1, офис 101; Стефка Чимева
Николова чрез адвокат Албина Анева-Томова,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Анка Чимева
Христова чрез адвокат Албина Анева-Томова,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Методи Чимев
Костадинов чрез адвокат Албина Анева-Томова,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Кирил Чимев
Костадинов чрез адвокат Албина Анева-Томова,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Георги Йорданов
Костадинов, Благоевград, ул. Сан Стефано 7; Калин Йорданов Костадинов, Благоевград, ул. Сан
Стефано 7; Петранка Александрова Костадинова,
Благоевград, ул. Сан Стефано 7.
Първо гражданско отделение, 4745/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Тихомир Цонков Василев чрез адвокат
Християн Лаков, София, ул. Позитано 9А, ет. 4,
офис 11; Цветозар Тихомиров Василев чрез адвокат Християн Лаков, София, ул. Позитано 9А,
ет. 4, офис 11; Десислав Тихомиров Василев чрез
адвокат Християн Лаков, София, ул. Позитано
9А, ет. 4, офис 11, срещу „Пламник – 21“ – ООД,
чрез Николай Иванов Банзурков, гр. Червен
бряг, ул. Любен Каравелов 2а, вх. Б, ет. 1, ап. 18;
Валентин Миланов Иванов, гр. Червен бряг, ул.
Янтра края; Цеца Борисова Вутова, гр. Червен
бряг, ул. Янтра края.
Първо гражданско отделение, 4919/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1040/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Николина Тонева Жекова чрез адвокат Димо Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8,
ет. 4, офис 23; Лозка Тонева Жекова чрез адвокат
Димо Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4,
офис 23; Господин Тонев Динев чрез адвокат
Димо Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4,
офис 23; Наска Тонева Андреева чрез адвокат
Димо Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4,
офис 23, срещу Запрян Тенев Тянков чрез адвокат
Митко Миневски, Стара Загора, ул. Иван Вазов
17, ап. 51; Галин Динев Тенков чрез адвокат Мит
ко Миневски, Стара Загора, ул. Иван Вазов 17,
ап. 51; Тенко Динев Тенков чрез адвокат Митко
Миневски, Стара Загора, ул. Иван Вазов 17, ап. 51.
Първо гражданско отделение, 5515/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Живка Василева Иванова чрез адвокат
Стефка Иванова, Добрич, бул. Добруджа 30,
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срещу Веселин Иванов Антипов чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, ул. 25-и септември
56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3905/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Хемус Хотелс Холдинг“ – АД, София, бул.
Витоша 45, срещу „Туристинженеринг“ – ЕАД,
чрез адвокат Зоя Златкова, София, район „Средец“, бул. Васил Левски 38.
Второ гражданско отделение, 3985/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2116/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Атанас Стоянов Денчев, Карнобат, област
Бургас, ул. Баба Тонка 9, срещу Илия Ганчев
Ганев, Карнобат, област Бургас, ул. Баба Тонка 9.
Второ гражданско отделение, 4339/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2013 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Димитър Георгиев Василев, София,
бул. Евлоги Георгиев 56, ет. 3, ап. 6, срещу Васил
Георгиев Василев чрез адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда,
АК – Кърджали; Георги Василев Георгиев чрез
адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул.
Беломорски, бл. Арда, ап. 19, АК – Кърджали;
Рада Николова Василева чрез адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул. Беломорски,
бл. Арда, ап. 19, АК – Кърджали; Иван Василев
Георгиев чрез адвокат Николай Маргаритов,
Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, ап. 19,
АК – Кърджали.
Второ гражданско отделение, 4341/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1295/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николина Янкова Янкова, София, кв.
Драгалевци, ул. Ябълкова градина 12; Румяна Янкова Янкова, София, кв. Драгалевци, ул. Ябълкова
градина 10, срещу Александър Георгиев Гюлев,
София, бул. България 82; Георги Владимиров
Пчеларов, София, ул. Граф Игнатиев 53, вх. Б;
Вихър Владимиров Пчеларов, София, ул. Граф
Игнатиев 53, вх. Б; Елена Георгиева Пчеларова,
София, ул. Граф Игнатиев 53, вх. Б.
Второ гражданско отделение, 4427/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1194/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Стойчо Славов Стойчев,
гр. Дебелец, област Велико Търново, ул. Патриарх
Евтимий Търновски 34, срещу Величка Илиева
Величкова, гр. Дебелец, област Велико Търново;
Христина Димитрова Христова, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 9.
Второ гражданско отделение, 5613/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1479/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Христо Георгиев Костов, Пловдив, ул.
Средец 79; Младена Иванова Костова, Пловдив,
ул. Средец 79; Иван Цветков Цветков, Пловдив,
ул. Победа 53; Татяна Янкова Тенева, Пловдив,
ул. Победа 53, срещу Община Пловдив, Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1.
Второ гражданско отделение, 6489/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2013 по описа на Окръжен съд Кърджали,
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подадена от етажна собственост, Кърджали, ул.
Екзарх Йосиф 19, бл. Рила 3, вх. Б, срещу Мира
Добрева Атанасова-Николова, Кърджали, бл. Рила
3, вх. Б, ап. 34.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3726/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
пода дена от „Благоевг ра д – БТ“ – А Д, чрез
пълномощник Мариана Георгиева Станоева,
Благоевград, ул. Покровнишко шосе 1, срещу
Стоян Кирилов Стамболиев чрез адвокат Светлана Радулова, Благоевград, ул. Т. Александров
41, ет. 1, офис 114.
Четвърто гражданско отделение, 4303/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
чрез процесуален представител юрисконсулт Теодора Илиева, Пловдив, бул. Васил Априлов 3,
срещу Дончо Желев Спасов чрез адвокат Надя
Кръстева Тютюнджиева, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53 – партер, кантора 21.
Четвърто гражданско отделение, 4321/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1278/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
чрез процесуален представител адвокат Левен
Сабинов Северинов, Русе, ул. Д-р Петър Берон
9, вх. 1, ет. 2, срещу Наталия Ангелова Попова
чрез адвокат Людмил Павлов, Русе, ул. Княжеска
23-Б, партер; Христиана Ганчева Попова, Русе,
ул. Рига 20, вх. 4, ет. 4, бл. София.
Четвърто гражданско отделение, 4528/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5136/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павел Иванов Дочев чрез адвокат
Румен Василев Петров, София, ул. Вискяр планина
2, ет. 1, офис 1, срещу Професионален футболен
клуб „ЦСКА“ – ЕАД, София, бул. Драган Цанков
3, стадион „Българска армия“.
НА 5.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2907/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1077/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Йордан Ангелов Ташев, гр. Ракитово,
ул. Иван Клинчаров 31, срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ул. Александър
Стамболийски 50.
Четвърто гражданско отделение, 3066/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2547/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангелина Йорданова Сомова, София,
ул. Вежен 25, срещу Йорданка Венциславова
Сомова чрез адвокат Таня Дишлиева, София,
ул. Московска 21.
Четвърто гражданско отделение, 4256/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Еконт Експрес“ – ООД, представлявано от
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прокуриста Валентин Пенчев, Русе, бул. Тутракан
11, срещу Георги Божидаров Георгиев, Враца, ул.
Васил Кънчов 76, вх. Г, ап. 73.
Четвърто гражданско отделение, 4607/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
842/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна, пл. П.
Р. Славейков 1, срещу Атанас Йорданов Вълков
чрез адвокат Наско Николов Станев, Варна, ул.
Георги Живков 2.
Четвърто гражданско отделение, 5905/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
758/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „ОТП Факторинг България“ – ЕАД,
София, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 19, срещу Марин Дачев Стефанов,
Велико Търново, ул. Любен Каравелов 20, вх. Б,
ет. 5, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 6073/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Росен Панайотов Енев, Русе, ул. Мермер камък
17, бл. Мермер камък, вх. В, ет. 2, срещу Росица
Антониева Лефтерова чрез адвокат Мария Ганева,
Русе, ул. Александровска 71, ет. 1.
НА 6.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4245/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
971/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Лекс груп“ – А Д, чрез адвокат
Росица Симеонова, Ботевград, ул. Севаст Огнян
4, ет. 2, офис 9, срещу Христо Маринов Христов
чрез адвокат Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5Г, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 5059/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, чрез
адвокат Лилян Сираков, Смолян, бул. България 3,
срещу Ветка Захариева Матева чрез адвокат Бойко
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3381/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16752/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
София, ул. Иван Вазов 3, срещу Стамболка Атанасова Иванчева чрез адвокат Богдана Григорова,
София, ул. Иван Денкоглу 30, ет. 1, кантора 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3283/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
691/2012 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Николай Стефанов Симеонов чрез адвокат
Генади Маринов Дишев, София, ул. Княз Борис
Първи 99, ет. 3, срещу Окръжен съд – Варна, пл.
Независимост 2.
Четвърто гражданско отделение, 3306/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Атанас Георгиев Чопов чрез проце-
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суален представител Ваня Димитрова Андреева,
Казанлък, ул. П. Р. Славейков 5, срещу Община
Казанлък, бул. Розова долина 6.
Четвърто гражданско отделение, 3920/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
761/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Моника Калоянова Стоева чрез адвокат
Мариета Цветкова, Варна, бул. Съборни 17, ет. 2,
ап. 8, срещу „Пазари“ – ЕАД, чрез пълномощник
Радослав Ралчев, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4202/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3621/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антоанета Димитрова Александрова
чрез адвокат Сашка Митева, София, бул. Витоша
1А, кантора 156, Търговски дом, срещу Венцислав
Младенов Александров чрез адвокат Яничка
Методиева, София, бул. Мадрид 30, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4617/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1577/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петър Кирилов Цанков чрез адвокат
Николай Савов Стойнов, Габрово, ул. Найден
Геров 22, срещу Али Али Хасан чрез адвокат
Красимир Петров Саров, Хасково, ул. Хан Кубрат 13; Ваньо Недков Димитров, с. Щръклево,
област Русе.
Четвърто гражданско отделение, 5074/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Пирин Асенов Несторов чрез адвокат Красимир Иванчев, София, бул. Васил
Левски 69, партер, срещу „Техноу уд“ – ЕА Д,
представлявано от Йордан Иванов Каназирев
чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград,
ул. Т. Александров 47, ет. 3.
НА 10.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо т ърговско отделение, 24/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
691/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Пи Ес Пи“ – ЕООД, Тодор Георгиев Димов чрез адвокат Елена Силвестърова,
София, ул. Николай Павлович 1, ет. 1, ап. 1,
срещу „АБ“ – АД, чрез адвокат Митко Цветков,
Хасково, ул. Преслав 24; Пламен Петков Вънев
чрез адвокат Тодор Христов Ташев, Хасково, ул.
Преслав 24, ет. 2, кантора 10.
Първо търговско отделение, 1348/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2533/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Божимир Василев Ангелов чрез адвокат
Николай Кунев, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Къймет Кадирова Исмаилова чрез адвокат Орлин
Симеонов, Варна, бул. Мария-Луиза 48, вх. В,
ет. 3, ап. 30.
Първо търговско отделение, 1727/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от ЗК „Лев инс“ – АД, чрез
процесуален представител Моника Вучева, София,
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бул. Черни връх 51д, срещу Дончо Атанасов Русев чрез адвокат Веселка Илиева Коева, Велико
Търново, ул. България 1.
Първо търговско отделение, 1938/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
487/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Даниел“ – ЕООД, чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу „Иса“ – ООД, с управител Славчо
Нейков Иванов чрез адвокат Добрин Добрев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 306.
НА 10.02.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5417/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
810/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Рали Петров Бакърджиев чрез адвокат
Румяна Цветкова, Бургас, ул. Шейново 24, ет. 1,
срещу „Кох – И – Ноор Хемусмарк“ – АД, чрез
адвокат Снежина Минчева Маджарова, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 26, ет. 1.
НА 11.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 904/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6124/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Лира Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Миглена Пенева, София, ул. П. Парчевич 27, срещу „Бизнес иновационен център – Изот“ – АД,
чрез адвокат Николай Митов, София, ул. Лавеле
18А, ет. 6, ап. 17.
Първо гражданско отделение, 4870/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2072/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елена Йорданова Стоянова чрез адвокат Ален Томов, София, ул. Любен Каравелов
86, ап. 3, срещу Младен Гюров Панев, София, кв.
Горубляне, ул. Искър 30; Йордан Младенов Панев,
София, кв. Горубляне, ул. Искър 30; Светла Младенова Човалинова, София, ж.к. Дружба, бл. 415,
вх. А, ет. 1, ап. 29; Мариян Севилизоров Диреков,
София, ул. Освобождение 20; Снежка Севилизорова Дирекова, София, ул. Димитър Димов 24;
Иван Спасов Димитров чрез адвокат Македони
Бизов, София, ул. Алабин 33, ет. 2, ап. 241; Мария
Иванова Стоичкова чрез адвокат Македони Бизов,
София, ул. Алабин 33, ет. 2, ап. 241; Лидия Иванова
Димитрова чрез адвокат Македони Бизов, София,
ул. Алабин 33, ет. 2, ап. 241; Светослав Иванов
Спасов чрез адвокат Македони Бизов, София, ул.
Алабин 33, ет. 2, ап. 241; Стоилка Стоилова Коцина, с. Долни Пасарел, ул. Диляна 3; Станислав
Димитров Стойнев, с. Долни Пасарел, ул. Диляна
3; Биляна Димитрова Стойнева, с. Долни Пасарел, ул. Диляна 3; Стоян Димитров Йорданов,
с. Долни Пасарел, ул. Хризантема 8; Димитър
Стоилков Димитров, София, кв. Горубляне, ул.
Прогледец 6; Радко Стоилков Димитров, София,
кв. Горубляне, ул. Прогледец 6; Георги Благоев
Йорданов, с. Долни Пасарел, ул. Урвич 17; Иван
Благоев Шумков, с. Долни Пасарел, ул. Здравец
28; Петкана Стоимирова Йорданова, с. Долни
Пасарел, ул. Урвич 17; Маргарита Георгиева
Стамболийска, с. Долни Пасарел, ул. Дъбова
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кория 9; Биляна Георгиева Костадинова, с. Долни
Пасарел, ул. Дъбова кория 9; Елена Георгиева
Йорданова, София, ж.к. Дружба, бл. 508, вх. В,
ет. 6, ап. 70; Зорка Спасова Стойнева, с. Долни
Пасарел, област София, ул. Диляна 3.
Първо гражданско отделение, 5425/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12637/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бисер Маринов Торнев чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан Крум 25,
ет. 1; Теменужка Спасова Торнева чрез адвокат
Валентина Йонова, София, ул. Хан Крум 25, ет. 1;
Марин Петров Торнев чрез адвокат Валентина
Йонова, София, ул. Хан Крум 25, ет. 1, срещу
Ели Георгиева Янкова чрез адвокат Иво Милчев,
София, ул. Съборна 9, ет. 1, офис 4; Георги Георгиев Янков чрез адвокат Иво Милчев, София,
ул. Съборна 9, ет. 1, офис 4; Столична община,
София, ул. Московска 33; Иванка Генадиева Трохарова, София, ж.к. Красна поляна ІІ, бл. 35, вх. А,
ет. 1, ап. 2; Мирослава Димитрова Николаева,
София, ж.к. Красна поляна ІІ, бл. 41, вх. Е, ет. 5,
ап. 101; Евгения Димитрова Дойчинова, София,
ж.к. Красна поляна ІІ, бл. 233, вх. Г, ет. 1, ап. 80;
Маргарита Бориславова Борисова чрез адвокат
Максим Кръстев, София, ул. Хаджи Димитър 19Б;
Елза Боянова Димитрова чрез адвокат Максим
Кръстев, София, ул. Хаджи Димитър 19Б; „Реал
Лизинг“ – ООД, София, ж.к. Хиподрума, бл. 108,
вх. Б, ет. 1, ап. 22.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1425/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
777/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 50, срещу
Муса Мустафа Кенан чрез адвокат Силвана Георгиева Костадинова-Новоместска, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис 11.
Трето гражданско отделение, 143/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12812/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Женина Русева Димитрова чрез
адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар Асен
25, срещу Павлин Игнатов Николов чрез адвокат
Ева Владимирова Живкова, София, ул. Лавеле
32, кантора 28.
Трето гражданско отделение, 4502/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2013 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Светлана Валентинова Бовянски
чрез адвокат Росица Димитрова, София, ул.
Ивайло 28, ет. 4, ап. 7, срещу „Пени Маркет България“ – ЕООД, чрез адвокат Гергана Димитрова,
София, бул. Цар Освободител 17А.
НА 12.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3184/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2497/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 23Б, срещу Росица Миланова
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Бонева чрез адвокат Ангелина Тодорова, София,
ж.к. Борово бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 22, и трета
страна „Нелбо инженеринг“ – ООД, София, ул.
Тинтява 15.
Трето гражданско отделение, 3459/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
815/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Цветанка Георгиева Кунчева чрез адвокат Наталия Илиева, София, ул. Овчо поле 122,
срещу Атанаска Апостолова Тупарова, гр. Гоце
Делчев, ул. Солун 8.
Трето гражданско отделение, 3948/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2076/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васил Димитров Васев, Дупница, ул.
Димчо Дебелянов 5, срещу Министерството на
отбраната – военно формирование 22800 – София,
София, бул. Тотлебен 34.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2944/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13625/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Драгомир Петров Петров, София,
ж.к. Люлин 2, бл. 239, вх. 1, ет. 6, ап. 28, срещу
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, ул.
Цар Симеон 330.
Четвърто гражданско отделение, 3145/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2012 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ – ЕООД, представлявано от Георги Владов,
Видин, ул. Широка 18, срещу Жанета Василева
Петрова чрез адвокат Ирена Венкова Иванова,
Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ет. 1,
ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4686/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
634/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Варна, бул. Осми приморски полк 43, срещу Светлана Дочева Димитрова
чрез адвокат Веселин Янев, Варна, ул. Кръстю
Мирски 5, ет. 2, ап. 5.
НА 13.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 733/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
174/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, бул. Георги Димитров 13, срещу Петко Пеев
Петков чрез адвокат Пенка Славова Георгиева,
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис Първи 98, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 3229/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7089/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат
Валентин Габриел Бенатов, София, ул. Цар Асен
25, срещу Николай Александров Вакарелски чрез
адвокат Красимира Янкова Господинова, София,
ул. Кърниградска 3, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4673/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11887/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Вилев Йорданов чрез адвокат
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Румяна Атанасова, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б,
ет. 3, срещу Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47.
Четвърто гражданско отделение, 5379/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество – София, чрез
ТД на КОНПИ – Велико Търново, пл. Център
2, сградата на областния управител, ет. 2, стая
211А, срещу Веселин Генов Наковски чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски
13, офис 1; ЕТ Веселин Генов Наковски с фирма
„В-1 – Веселин Наковски“ чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, офис 1;
Мариана Генова Славчева чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, офис 1; Иван
Николов Славчев чрез адвокат Мариана Брага,
София, ул. Неофит Рилски 13, офис 1, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 17.02.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1040/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
473/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Гален – Н“ – ЕООД, с управител Николай
Ненков, София, ж.к. Света троица, бл. 315В, вх. Г,
ап. 77, срещу „ВЛ Инвест“ – ООД, с управител
Любомир Василев Мангелов чрез адвокат Иван
Димов, Пловдив, ул. Опълченска 15А, ет.2.
НА 18.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 811/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2415/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Сигма Капитал Констракшън“ – ЕООД,
ч рез а двокат Ра л ица Топ чиева, Софи я, ул.
Бистрица 9, офис 6, срещу „Термосистемс Комплект“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдик
Веселин Луканов Банков, София, ж.к. Славия,
бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 16.
Второ търговско отделение, 25/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1293/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Рамадан Юсеин Мустафа чрез адвокат
Антония Дойкова, София, ул. Узунджовска 7 – 9,
ет. 1, офис 1, срещу „Бриф“ – АД, чрез Адвокатска
кантора „Дуков и Партньори“, Кърджали, бул.
България 47, комплекс Орфей, офис 2; ЕТ Любомир
Стефанов Бояджиев с фирма „ЕХСО – Любомир
Бояджиев“ чрез Адвокатско дружество „Дуков и
партньори“, Кърджали, бул. България 47, комплекс
Орфей, офис 2; „Банай“ – ООД, чрез Адвокатско
дружество „Дуков и партньори“, Кърджали, бул.
България 47, комплекс Орфей, офис 2.
Второ търговско отделение, 2014/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3059/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Паскал Детелинов Гонов, Варна, бул. Сливница
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98, вх. 2, ет. 1, ап. 1, срещу „Хил Сити“ – АД,
чрез адвокат Милена Николова Николова, Варна,
бул. Сливница 70, ет. 2, ап. 4.
Второ търговско отделение, 2074/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9340/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ники НДН“ – ЕООД, София, кв.
Бухово, ул. Готен 7, срещу Столична община,
София, пл. Славейков 6.
Второ търговско отделение, 2278/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2896/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Бургас чрез адвокат Любомир Николаев Владикин, София, ул. Цар Асен 11,
партер, срещу „Вени комерс“ – АД, чрез адвокат
Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов
4А, ет. 3 – 5.
НА 20.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 813/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8906/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗА Д „А лианц Българи я“ – А Д,
чрез процесуален представител Надя Радева,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2, срещу „Урбан
Бй България“ – ООД, чрез адвокат Красимира
Арабаджиева, София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2;
„Еуратек финанс“ – АД, с изпълнителен директор
Иван Ангелов Тодоров, София, Зона Б5, бл. 6,
вх. Б, ет. 7, ап. 121.
Първо търговско отделение, 1578/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
863/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от ЕТ Цонка Николова Джуджева с
фирма „Мария Джуджева – Лиза – Цонка Джуджева“ чрез адвокат Георги Манев, Панагюрище,
ул. Хаджи Димитър 1, срещу Саво Христов Нушев
чрез адвокат Радко Колибанеков, Панагюрище,
ул. Петър Щърбанов 12.
Първо търговско отделение, 1640/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2132/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Маринчо Митков Иванов чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – АД, София, ул. Г. Бенковски 3,
и трета страна Ангел Иванов Трайков, София,
ж.к. Бели брези 20, ет. 2, ап. 8.
НА 24.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1897/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1063/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Маргарита Василева Русенова чрез
адвокат Бистра Събева, Пловдив, ул. Р. Даскалов
53, ет. 1, офис 21, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д;
Георги Райчев Станков, Пловдив, ул. Ландос 67,
бл. 409А, вх. Б, ет. 7 ап. 21.
Първо търговско отделение, 1916/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
813/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Агровит“ – ООД, с управител Емил
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Кирилов Алексиев чрез адвокат Георги Николов,
Добрич, бул. Добруджа 28, стая 101, срещу Кооперация „Черно море – Балчик“ чрез адвокат
Добрин Добрев, Добрич, ул. Независимост 14,
офис 306.
НА 25.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1154/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2362/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ваня Кръстева Темелакиева адвокат
Венелин Урдев, София, бул. Скобелев 35, ет. 4,
ап. 19, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.
НА 26.02.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4330/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Стера“ – ЕООД, Габрово, чрез адвокат
Татяна Анастасова, Бургас, ул. Апостол Карамитев
10, ет. 5, офис 14, срещу „Кооперация за трудоустроените Черноморка“, Бургас, чрез адвокат
Денка Пенева, Бургас, ул. Васил Левски 15А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1027/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
748/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Интерпроект“ – ЕООД, София, ул. Момин
кладенец 1, ет. 3, срещу „Строител – 48“ – ООД,
София, бул. Инж. Иван Иванов 68; Здравко Стоянов Златев чрез адвокат Венета Владимирова,
София, ул. Позитано 34.
Второ търговско отделение, 1893/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2012 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Димитър Вангелов Димитров, действащ
като ЕТ с фирма „Маврос – Димитър Вангелов“,
Мъглиж, ул. Комсомолска 86, срещу „Европа
Трико“ – АД, чрез адвокат Ирен Савова, София,
ул. Алабин 36, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1948/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1848/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илко Николаев Азов, Петрич, ул.
Тодор Александров 11, ап. 2; Атанас Николаев
Азов, Петрич, ул. Тодор Александров 11, ап. 2; Ката
Димитрова Азова чрез адвокат Олег Костадинов,
София, бул. Васил Левски 31, ет. 4; Атанас Николов
Азов чрез адвокат Олег Костадинов, София, бул.
Васил Левски 31, ет. 4; Застрахователно дружество
„Бул Инс“ – АД, София, ул. Лавеле 19, и трета
страна Методи Огнянов Павлов, Благоевград, ул.
Полковник Драганов 40, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 4356/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3491/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „МЗ Метал“ – ООД, Добрич, бул. 25 септември 47, срещу „Доран комерс“ – ЕООД, чрез
адвокат Радослав Савов, София, ул. Славянска
22, ап. 4.
9223
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
Заповед № ОА-АК-587 от 27.11.2013 г. на областния управител на област Благоевград, с която на
основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 3
ЗМСМА е оспорил изменението на чл. 32, ал. 1,
т. 4 – нова, от Наредбата за условията и реда за
настаняване под наем и продажба на общински
жилища в община Сандански, приета на второ
четене (макар и непосочено) с Решение № 346
по протокол № 9 от проведеното на 24.10.2013 г.
редовно заседание на ОбС – гр. Сандански. В
Административния съд – Благоевград, е образувано адм. д. № 931/2013 г. и е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
24.01.2014 г. в 11,30 ч.
9177
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4814/2013 г. по оспорване,
предявено от Красимира Атанасова Димитрова,
Стоян Стефков Димитров и Анастасия Стефкова Димитрова срещу Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев (ДВ,
бр. 70 от 2012 г.) досежно ПИ № 2417, кв. 259 по
ПУП – ПУР на кв. Изгрев. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Красимира Атанасова Димитрова, Стоян Стефков
Димитров и Анастасия Стефкова Димитрова.
9097
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Светослав Тодоров Русев
с предмет законосъобразността на одобрения с
Решение № 799-5 от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Вар
на, ПУП – ПУР на СО „Манастирски рид, бялата
чешма и дъбравата“ в частта на плана, засягаща
собствения на жалбоподателя Светослав Тодоров
Русев поземлен имот 1632. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2569/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
9178

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест на прокурор при
Районна прокуратура – гр. Дупница, срещу Наредбата за рекламната и информационна дейност
на територията на община Дупница в частта є за
разпоредбите на чл. 23, 24, чл. 30, ал. 2, чл. 31, 34,
35, 36, чл. 42, ал. 1, т. 1, приета с Решение № 129
от 21.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, е образувано адм.д. № 373/2013 г. по описа на
съда. Делото е насрочено за 14.01.2014 г. от 14 ч.
9218
Добричкият окръжен съд уведомява Андрей
Димитров Димитров от Добрич, с неизвестен на
ищеца адрес в чужбина, да се яви в деловодството
на съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за връчване на искова молба с приложенията и съобщение по чл. 131 ГПК
в качеството на ответник по гр.д. № 845/2013 г.
с ищец Анелия Руменова Емилова от Добрич,
лично и като майка и законен представител на
малолетното дете Дейвид Андреев Димитров, в
противен случай (при неявяване) съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца.
9063
Новозагорският районен съд уведомява Любов Борисовна Ровнина, родена на 29.08.1948 г.,
с неизвестен постоянен и настоящ адрес на
пребиваване в Република България – ответница
по гр. д. № 508/2013 г. по описа на НЗРС, че
пред Новозагорския районен съд има заведено
гражданско дело от Величка Панова Вълева с
правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, с указания,
че в едномесечен срок от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ има право да представи
писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай съдът
ще приложи чл. 48, ал. 2 ГПК.
9094
Районният съд – гр. Царево, призовава Анна
София Соколовска, гражданка на Полша, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 86/2013 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, Бургас,
ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията
на съда в гр. Царево, област Бургас, ул. Крайморска
26, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9066
Софийският градски съд, търговско отделение, V І-10 състав, т. д. № 6204/2013 г., на
основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от
първото събрание на „Алфа микс“ – ЕООД, по
т. д. № 6947/2012 г. на СГС, VІ-12 състав, да се
явят в заседание на 28.01.2014 г. от 15 ч. по т. д.
№ 6204/2013 г. на СГС, ТО, VІ-10 състав, образувано по молба на „Трейд комерс А и В“ – ЕООД,
ЕИК 201956319, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, с. Яхиново, ул. Г. С.
Раковски 28, по чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията
на първото събрание на кредиторите на „Алфа
микс“ – ЕООД, проведено на 13.09.2013 г. по т. д.
№ 6947/2012 г. на СГС, VІ-12 състав. Заседанието
ще се проведе в Софийския градски съд, Съдебна
палата, бул. Витоша 2.
9185
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
470. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва извънредно общо събрание
на членовете на 23.01.2014 г. в 10 ч. в София в
сградата на АЗПБ, ул. Владайска 29, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на член на
УС и избор на нов член на УС; 2. избор на нов
председател на УС; представителни функции на
председателя и изпълнителния директор заедно
и поотделно; 3. избор на нов заместник-председател на УС. Поканват се всички членове на
асоциацията да присъстват лично или чрез техни
упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
9116
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на пациентите с
ревматологични заболявания в България“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.01.2014 г. в 11 ч. в София, ул. Княз Борис 73,
зала 73, със следния дневен ред: 1. приемане
на отчетния доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението за периода януари
2012 – декември 2013 г.; 2. приемане на ГФО на
сдружението за периода януари 2012 – декември
2013 г.; 3. доклад по постъпили писма и жалби на
членовете на сдружението; 4. промени в състава
на управителния съвет; 5. гласуване на предложение за членство в Европейската организация
за борба с фибромиалгията; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9156
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Академичен хор „Ангел Мано
лов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 11.02.2014 г. в
18,30 ч. в София, пл. Народно събрание 10, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия отчетен период; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9167
9. – Управителният съвет на Национална
асоциация „Хотел, Ресторант, Кафетерия“ („Хо
РеКа“) – София, на основание на чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на асоциацията на 15.02.2014 г. в 13,30 ч.
в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална
асоциация „ХоРеКа“ за 2013 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2013 г.; 4. приемане на
нови членове; 5. приемане на бюджета на асо-
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циацията за 2014 г.; 6. избор на ръководни органи на асоциацията – председател, управителен
съвет и контролен съвет; 7. съвместни участия
в предстоящи изложения; 8. общи и оперативни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
9163
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бойни изкуства „Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 15.02.2014 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Спортен клуб по бойни изкуства „Кико“ от
1.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 2. други.
9169
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за обучение на общин
ски служители (ИООС)“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 20.03.2014 г. в 14 ч. в София,
бул. Александър Малинов 111, сградата на хотел
„Холидей Ин София“, при следния дневен ред: 1.
промени в управителния съвет; 2. разни. Материалите по дневния ред на общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на дружеството – София, район
„Оборище“, ул. Московска 33.
9164
18. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Алианс за правно взаимодействие“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.02.2014 г. в 10 ч. в
офиса на АПВ, София, ул. Съборна 5, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2012 и 2013 г.; 2. приемане
на финасов отчет на сдружението за 2012 и 2013 г.;
3. приемане на отчет за дейността на Международния и арбитражен съд при Алианса за правно
взаимодействие за 2012 и 2013 г.; 4. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 5. избор и
освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружение „Алианс за правно взаимодействие“; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание.
9044
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Мой свят“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.02.2014 г. в 14 ч. във Варна, ул. Ангел
Кънчев 16, ет. 2, ап. 4, при следния дневен еред:
1. прекратяване на ЮЛНЦ; 2. избор на ликвидатор и опоределяне срока на ликвидацията; 3.
други по ликвидацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9101
68. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81 ЗА свиква
редовно общо отчетно събрание на 25.01.2014 г.
в 9 ч. в Добрич в сградата на Международен
колеж Добрич, ул. България 3, зала „Албена“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2013 г. и взема-
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не на решения по него; 2. доклад на контролния
съвет и вземане на решения по него; 3. отчет на
дисциплинарния съд и вземане на решения по
него; 4. приемане на бюджет на САК за следващата финансова година; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната;
6. вземане на решение за учредяване право на
строеж върху дворното място, собственост на
АК – Добрич, в гр. Добрич, ул. Л. Каравелов 11,
срещу обезщетение не по-малко от 20 % от РЗП
от бъдещата сграда и възлагане правомощия на
АС за преговори с бъдещи инвеститори; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9142
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика Добруджа 99“,
Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.02.2014 г. в 17 ч. в залата на
СУ „Георги Сава Раковски“ в Добрич, ж.к. Дружба
2, ул. Кокиче 23, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане и освобождаване
на нови членове на сдружението; 2. вземане на
решение за приемане на промени в устава на
сдружението; 3. приемане на решение за приемане на промени в управителния съвет; 4. избор
на контролен съвет; 5. приемане на решение за
размера на членския внос; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9100
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Ботев“, Ихти
ман, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 18.02.2014 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Община гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за спортната дейност на клуба за 2013 г.; 2. приемане на финансов отчет на клуба за 2013 г.; 3.
приемане на нови членове на клуба; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред. Членовете на сдружението могат да се запознаят с писмените материали
от дневния ред на посочения адрес от 14 до 16 ч.
всеки работен ден.
9071
77. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 25 и 26.01.2014 г. в 11 ч. в ресторанта на
„Стримон СПА клуб“, Кюстендил, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2013 г. и вземане на решение
по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2014 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се
проведе от 12 ч. на същите дати и на същото място.
9099
1. – Управителният съвет на сдружение „Ре
гионално развитие за Северозападна България“,
Монтана, на основание чл. 23 от устава и чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 21.02.2014 г. в 10 ч. в Монтана, ул. Княз Александър Батенберг 2, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на г-н Боян Цветанов Симеонов
като член на УС на сдружението на основание
чл. 22, т. 2 от устава и избор на нов член; 2. прекратяване с ликвидация на сдружението; 3. избор
на ликвидатор и определяне на възнаграждението
му; 4. определяне на срок за ликвидация. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред от 11 ч.
9143
12. – Управителният съвет на сдружение
„Млада България“ – Перник, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.02.2014 г. в 10 ч. в София,
ул. Котел 4, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружение „Млада
България“ – Перник, и обявяването му в ликвидация; 2. избор на ликвидатор на сдружението.
9166
95. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарски научен селекционерско-технически съюз“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.03.2014 г. в 10 ч. в Пловдив, Дом
на учените, ул. Митрополит Паисий 6 (Старинен
Пловдив), при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет и
на контролния съвет на сдружението; 2. избор
на нови управителен съвет и контролен съвет; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
явилите се членове.
9024
97. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Камара на инсталаторите
в България“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 29.03.2014 г. в 13 ч. в конферентна зала „Хисар“
на хотел „Аугуста“, гр. Хисаря, бул. Гурко 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2013 г.; 2. финансов отчет на КИБ за
2013 г.; 3. отчет на контролния съвет за 2013 г.;
4. приемане на програма за работа за 2014 г.; 5.
приемане на бюджет за 2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 14 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
9069
1. – Управителният съвет на Сдружението с
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на
Маришката овца, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 8.02.2014 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на
хотелски комплекс SPS (ЕсПиЕс), конферентна
зала, ет. 4 (срещу магазина на МЕТРО), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. приемане
на отчет за дейността на УС на сдружението за
20.02.2009 – 8.02.2014 г.; 3. избор на председател
на сдружението, управителен съвет и контролен
съвет; 4. обсъждане и приемане на размера на
членския внос и целевите вноски за 2014 г., тяхната
дължимост и събираемост; 5. приемане на бюджет
за 2014 г.; 6. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
9141
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2. – Съветът на Училищното настоятелство на
сдружение с нестопанска цел „Училищно настоя
телство „Васил Левски“ – Правец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 12.02.2014 г. в 17 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението в гр. Правец,
бул. Трети март 2, в административната сграда
на ОУ „Васил Левски“, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на решение относно срока на действие
на сдружението; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. освобождаване на членове на
УС; 5. избор на нови членове на УС. Поканват
се всички членове на сдружението или техни
упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание, като регистрацията
за участие започва в 16,30 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта или паспорт,
а за пълномощниците – и срещу представяне на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището на сдружението в Правец, бул. Трети
март 2, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум на посочената дата на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представените на него членове.
9165
1. – Управителният съвет на сдружение „Фут
болен клуб Провадия“, Провадия, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 10.02.2014 г. в 16 ч.
в Провадия, ул. Св. св. Кирил и Методий 149а,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението 2011 – 2013 г.;
2. приемане на бюджет на сдружението за 2014 г.;
3. промяна в членовете на управителния съвет;
4. организационни въпроси; 5. промени в устава
на сдружението; 6. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
ще се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
9140
80. – Адвокатският съвет на Русенската адво
катска колегия на основание чл. 81, ал. 2 ЗА кани
членовете на общо годишно отчетно събрание
на 25 – 26.01.2014 г. в 10 ч. в залата на колегията
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
АС през отчетната 2013 г.; 2. финансов отчет; 3.
доклад на контролния съвет; 4. отчет на дисциплинарния съд; 5. приемане бюджета на съвета
на колегията за 2014 финансова година; 6. избор
на делегати за общото отчетно събрание на адвокатите в страната; 7. разни.
9098
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Вдъхновение“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква
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общо събрание на 7.02.2014 г. в 10 ч. в Русе, ул. Муткурова 6, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението
за 2011 г. и 2012 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на сдружението за 2011 г. и
2012 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2011 г. и 2012 г.; проект
за решение: ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2011 г. и 2012 г.; 3. приемане на нови членове на сдружението; проект за
решение: ОС приема новите членове на сдружението; 4. приемане на решение за преобразуване на
сдружението от юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; проект за
решение: ОС преобразува сдружение „Вдъхновение“, Русе, от юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 5. приемане
на решение за промяна на адреса на сдружението; проект за решение: ОС приема решение за
промяна на адреса на сдружението; 6. приемане
на нов устав на сдружението; проект за решение:
ОС приема решение за нов устав на сдружението; 7. избор на нов управител на сдружението;
проект за решение: ОС избира нов управител на
сдружението за тригодишен мандат. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му в Русе,
ул. Муткурова 6, вх. Б, ет. 2.
9025
Шуменският окръжен съд на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
„Диабетично дру жество – Вяра“, Шу мен, на
21.01.2014 г. в 14 ч. на адрес: Шумен, ул. Янко
Сакъзов 11, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. избор на председател,
управителен съвет и контролно-ревизионна комисия; 3. определяне на дейността на сдружението в
обществена полза; 4. приемане на нови членове и
изключване на членове на сдружението; 5. други
организационни въпроси.
9269
Рангел Христов Христов – ликвидатор на
сдружение „Клуб Иновативни сценарии“, София, в
ликвидация по ф.д. № 6499/2004 г. на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
9072
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