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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLІI Народно
събрание на 30 януари 2014 г.
Издаден в София на 5 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за гражданското
въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.;
изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85
от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от
2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от
2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10,
41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94
от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 64б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се
заменят с „юридическо лице – второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 6 думите „генералния директор на
Авиоотряд 28“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
3. В ал. 8 думите „министър-председателя“
се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Министерският съвет в едномесечен
срок от влизането в сила на този закон да
у реди бюд жетните взаимоотношени я във
връзка с определянето на Авиоотряд 28 като
второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Законът е приет от 42-то Народно съб
рание на 30 януари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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за изменение и допълнение на Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Ми
нистерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, приет с Постановле
ние № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2011 г., бр. 36 и 99 от 2012 г., бр. 24 от
2013 г. и бр. 8 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел І „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“ се създават редове 47 – 50:
„

Главен инспектор
на МО
Заместник главен
48.
инспектор на МО
49. Началник на звено
50. Началник на звено
47.

1151 5047

к5

1152 5048

к5

1152 7049
1152 5050

к2, к3, к4
к5

“
2. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „К АПИТАН (К АПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“ на ред 1, колона 3 кодът „1121
4001“ се заменя с „1122 4001“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. 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 № 19
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на
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Публичната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на регионите“.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
289 087 061 лв., разпределени по проекти/програми и по общини съгласно приложение № 1;
2. по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие – 50 170 хил. лв., за
проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна
инфраструктура“, съгласно приложение № 2;
3. по бюджета на Министерството на регионалното развитие – 20 000 хил. лв., разпределени по одобрени програми, съгласно
приложение № 3;
4. по бюджета на Министерството на здравеопазването – 24 000 хил. лв., разпределени по
одобрени програми, съгласно приложение № 3;
5. чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за държавни висши
училища – 15 737 516 лв., разпределени по
одобрени програми, съгласно приложение № 3;
6. по бюд жета на Министерст вото на
младежта и спорта – 20 000 хил. лв., разпределени по одобрени програми, съгласно
приложение № 3;
7. по бюд жета на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – 15 000 хил. лв., разпределени по
одобрени програми, съгласно приложение № 3;
8. по бюд жета на Министерството на
околната среда и водите – 29 000 хил. лв.,
разпределени по одобрени програми, съгласно
приложение № 3;
9. по бюджета на Министерството на правосъдието – 30 000 хил. лв., разпределени по
одобрени програми, съгласно приложение № 3;
10. по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране – 6 350 хил. лв.,
разпределени по одобрени проекти/програми,
съгласно приложение № 3.
(3) Средствата по ал. 2 се предоставят за
изпълнение на проекти/програми с регионално
и национално значение, отговарящи на изискванията, определени в Постановление № 4
на Министерския съвет от 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти
и програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. (Публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“)
(ДВ, бр. 6 от 2014 г.).
(4) Средствата по ал. 2 се предоставят,
както следва:
1. тридесет на сто – след влизането в сила
на постановлението;
2. останалата част – поетапно, на базата
на предоставени от съответния разпоредител с бюджет документи за разплащане на
действително извършени дейности, в едномесечен срок.
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Чл. 2. (1) До 10 юни 2014 г. съответните
разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 са
длъжни да представят на Междуведомствения
съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки и за сключените договори с изпълнителите на проекти.
(2) Междуведомственият съвет взема решение за пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените поръчки,
към други проекти/програми по Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“.
(3) Министърът на финансите внася предложение до Министерския съвет за одобрение
на проекти/програми, които да бъдат изпълнявани със средствата по ал. 2.
(4) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет възстановяват в държавния бюджет
предоставените средства по проекти/програми при решение на Министерския съвет
за прекратяване финансирането на проекта/
програмата.
Чл. 3. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи в частта за Публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“ по чл. 1,
ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумите по чл. 1, ал. 2, т. 2
и 3 да се увеличат разходите по политика в
областта на подобряване инфраструктурната
свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура,
съответно по бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ и по бюджетна програма „Устройствено
планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2014 г.
(2) Със сумите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 да
се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, съответно по
бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“ и по
бюджетна програма „Спешна медицинска
помощ“ по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6
да се увеличат разходите по „Политика в областта на привеждането на спортните обекти
и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти“, бюджетна
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програма „Спортни обекти и съоръжения“ по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се
увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 7 да
се увеличат разходите по политика в областта
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, бюджетна програма „Развитие
на транспорта и осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“ по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 7 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 8. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 8
да се увеличат разходите съответно по политика в областта на управление на водите,
бюджетна програма „Оценка, управление и
опазване на водите на Република България“
и по политика в областта на управление на
отпадъците и опазване на почвите, бюджетна
програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 8 да се
увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 9. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 9
да се увеличат разходите по политика в областта на правосъдието, бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 9 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2,
т. 10 да се увеличат разходите по политика в
областта на подобряването на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото
планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния
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регистър, стимулиране на публично-частното
партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на
европейските стандарти, бюджетна програма
„Инвестиционно проектиране, устройствено
планиране, финансиране и контрол“ по бюджета на Министерството на инвестиционното
проектиране за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 10 да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 11. Първостепенните разпоредители
с бюджет по съответните бюджети по чл. 1,
ал. 2, т. 2 – 10 да извършват съответните
промени по бюджетите си за 2014 г. на базата на отчетените разходи и да уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 13. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на регионалното развитие, на министъра на здравеопазването, на министъра
на образованието и науката, на министъра
на младежта и спорта, на минист ъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на министъра на околната среда
и водите, на министъра на правосъдието, на
министъра на инвестиционното проектиране
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по
ред

Област/наименование на проекта

Община
бенефициент

Сума
(в лева)

1

2

3

1.

Област Благоевград

1.1.

Подмяна на водопроводната мрежа в с. Бабяк и изграждане
на пречиствателна станция за питейни води – с. Бабяк (І фаза) община Белица
Укрепителни мероприятия по дере, преминаващо през
с. Дагоново
община Белица

1.2.

352 000
116 000

БРОЙ 12
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3

1.3.

Ремонт на игрище в с. Краище (І фаза)

община Белица

104 000

1.4.

Укрепване на дере чрез бетоново корито и изграждане на
плочест водосток в с. Горно Краище
община Белица

126 000

1.5.

Благоустрояване – асфалтиране на улици в община Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, с. Мусомища, с. Баничан, с. Борово община Гоце Делчев

1.6.

Благоустрояване – асфалтиране на улици в с. Лъжница

община Гоце Делчев

200 000

1.7.

Благоустрояване – асфалтиране на улици в с. Корница

община Гоце Делчев

200 000

1.8.

Благоустрояване – асфалтиране на улици в с. Брезница

община Гоце Делчев

200 000

1.9.

Благоустрояване – асфалтиране на улици в с. Буково

община Гоце Делчев

150 000

1.10.

Спортна зала – гр. Гоце Делчев – УПИ XV-2921 от кв. 98

община Гоце Делчев

3 500 000

1.11.

Реконструкция на улици и тротоари в с. Горно Дряново,
с. Дебрен, с. Дъбница и с. Рибново
община Гърмен

1 500 000

1.12.

Ремонт и реконструкцияна на ВиК мрежата на улица с о.т.
104-92-171-175-178, кв. 15,13,12 в с. Ковачевица
община Гърмен

250 000

1.13.

Реконструкция на площадно и пешеходно пространство в
централната градска част на гр. Разлог (І фаза)
община Pазлог

800 000

1.14.

Реконструкция на изкуствено езеро с лодки в градския парк
на гр. Сандански
община Cандански

250 000

1.15.

Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с. Ново Делчево община Cандански

70 000

1.16.

Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с. Дамяница община Cандански

70 000

1.17.

Рехабилитация на ОДЗ „Радост“ в гр. Сандански

община Cандански

300 000

1.18.

Рехабилитация на общинска пътна мрежа (общински пътища
BLG 1245, BLG 1180, BLG 1239) (І фаза)
община Cандански

70 000

1.19.

Рехабилитация и модернизация на Дневен център за възрастни с ментални увреждания в с. Ласкарево
община Cандански

70 000

1.20.

Изграждане на детски площадки в с. Сатовча, с. Кочан,
с. Вълкосел и с. Слащен
община Cатовча

67 000

1.21.

Прилагане на енергийно ефективни мерки на сградата на
общинската администрация в с. Сатовча
община Cатовча

324 807

1.22.

Частичен ремонт на кметство и читалище в с. Слащен

община Cатовча

112 000

1.23.

Частичен ремонт на кметство и читалище в с. Плетена

община Cатовча

108 000

1.24.

Основен ремонт на ЦДГ в с. Крибул, с. Туховища, с. Годешево, с. Жижево и с. Осина
община Cатовча

75 000

1.25.

Прилагане на енергийно ефективни мерки на сградата на
община Cатовча
СОУ – с. Сатовча (дограма и изолация)

156 627

1.26.

Прилагане на енергийно ефективни мерки на сградата на
СОУ – с. Слащен (дограма и изолация)
община Cатовча

130 276

1.27.

Ремонт на физкултурен салон в СОУ – с. Сатовча

община Cатовча

35 330

1.28.

Реконструкция и канализация на улица в с. Сатовча

община Cатовча

52 000

1.29.

Изграждане на физкултурен салон в СОУ – с. Вълкосел, и
закупуване на спортни съоръжения
община Cатовча

210 000

1.30.

Изграждане/бетониране на улица в с. Вълкосел

община Cатовча

90 000

1.31.

Изграждане/бетониране на улица в с. Ваклиново

община Cатовча

15 000

1.32.

Изграждане/бетониране на улица в с. Годешево

община Cатовча

22 000

1.33.

Изграждане/бетониране на улица в с. Плетена

община Cатовча

31 000

1.34.

Изграждане/бетониране на улица в с. Слащен

община Cатовча

102 000

1.35.

Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на
община Симитли
община Cимитли

1 000 000

950 000
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1.36.

Изграждане на спортно-развлекателен атракцион „Симитли“ община Cимитли

380 841

1.37.

Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструк- община Xаджитура (улици) в с. Абланица
димово

200 000

1.38.

Реконструкция на спортна зала в УПИ I-325, кв. 24 по плана
на гр. Якоруда (І фаза)
община Якоруда

2.

Област Бургас

2.1.

Реконструкция на общински път BGS 1004-/I-6/ Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос – Карнобат/ – Кликач-/I-6/
община Айтос

950 000

2.2.

Многофункционален спортен, конгресен и бизнес център
„АРЕНА БУРГАС“ (І фаза)
община Бургас

5 000 000

2.3.

Изграждане на целодневна детска градина в с. Кръстина

община Kамено

400 000

2.4.

Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на
община Камено
община Kамено

600 000

2.5.

Ремонт на улична мрежа в гр. Карнобат

2.6.

Реконструкция на улична мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, реконструкция и рехабилитация община Mалко
на парк в гр. Малко Търново
Tърново

2.7.

Детска градина с две групи в УПИ I, кв. 122 по плана на
гр. Поморие
община Поморие

2.8.

Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна –
Планиница – Рупча – Люляково в участъка с. Дъскотна –
с. Планиница от км 0+030 до км 3+830
община Pуен

1 031 987

2.9.

Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна –
Планиница – Рупча – Люляково в участъка с. Планиница –
с. Рупча от км 3+830 до км 10+830
община Pуен

1 000 000

2.10.

Изграждане на общински път с. Терзийско, община Сунгурларе – с. Венец, община Карнобат
община Cунгурларе

1 542 773

3.

Област Варна

3.1.

Проектиране, доставка и монтаж на отоплителна система
и складово помещение за нуждите на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ в с. Езерово, ОДЗ „Дора Габе“ – с. Езерово,
кметството в с. Езерово и читалището в с. Езерово с обща
мощност 300 kW
община Белослав

170 000

3.2.

Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в
т.ч., в гр. Белослав, в с. Страшимирово и в с. Езерово
община Белослав

500 000

3.3.

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в
кв. 8 в с. Страшимирово
община Белослав

100 000

3.4.

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в
кв. 18 в с. Езерово
община Белослав

100 000

3.5.

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в
кв. 11 в с. Разделна
община Белослав

100 000

3.6.

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка,
гр. Белослав
община Белослав

100 000

3.7.

Реконструкция на зала „Конгресна“ в Двореца на културата
и спорта, гр. Варна
община Варна

4 500 000

3.8.

Подм яна на водопроводна и канализационна мрежа в община Долни
с. Гроздьово
Чифл ик

1 150 000

3.9.

Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на
тротоари в общ. Дългопол, агломерация с. Медовец
община Дългопол

500 000

3.10.

Ремонт на уличната мрежа в община Провадия

800 000

община Kарнобат

Община Провадия

1 500 000

1 229 780

1 062 334
998 500
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3.11.

Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр. Провадия

община Провадия

96 000

3.12.

Изграждане на център за ромска култура

община Провадия

120 000

3.13.

Местен път град Суворово – промишлена зона

община Суворово

774 500

4.

Област Велико Търново

4.1.

Реконструкция и модернизация на игралното поле и леко
атлетическата писта на стадион „Ивайло“ – гр. Велико община Bелико
Търново – ІІ етап
Tърново

4.2.

Мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, община Горна
кв. 15, гр. Горна Оряховица
Oряховица

241 086

4.3.

Рехабилитация на пътни участъци от улици в гр. Горна община Горна
Оряховица
Oряховица

1 800 000

4.4.

Реконструкция на Летен театър – гр. Павликени; Развитие
и популяризиране на Национален конкурс за млади изпълнители на популярната песен „Нека да е лято!“
община Павликени

510 000

4.5.

Реконструкция на търговска сграда за постоянна изложбена
зала и галерия на местни творци
община Павликени

260 000

4.6.

Реконструкция на кръстовища и изграждане на пътни възли
в гр. Павликени
община Павликени

120 000

4.7.

Външен асансьор в Дом за стари хора – с. Карайсен

4.8.

Обновяване и реконструкция на градска среда – площад,
пешеходна зона и градски парк – спортен сектор – ІV етап община Полски
и градски парк – V етап (І фаза)
Tръмбеш

4.9.

Реконструкция на читалище „Постоянство 1926“ в с. П. община Полски
Каравелово
Tръмбеш

180 000

4.10.

Подмяна на водопровод по ул. 33 Свищовски полк, гр. Свищов община Cвищов

700 000

4.11.

Ремонт на ул. Ком, ул. Ивайло, ул. Кокиче, ул. Варна, ул. Теменуга, ул. Хан Крум, ул. Бенковска, ул. Волга, ул. Рила,
ул. Отец Паисий, ул. Искър, ул. Васил Левски, ул. Осогово
в гр. Стражица
община Cтражица

1 740 856

Ремонт и саниране на общински административни сгради,
ремонт – рехабилитация на улици и централните части на
населените места в община Сухиндол
община Cухиндол

900 000

4.12.

община Павликени

2 480 474

90 000

680 000

5.

Област Видин

5.1.

Мон т а ж н а п р еч ис т в ат е л но с ъ ор ъ жен ие з а п и т ей н и общ ина Белог ра дводи – гр. Белоградчик
чик

5.2.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бойобщина Бойница
ница – II етап – Второстепенни водопроводни клонове

5.3.

Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Делейна община Брегово

252 979

5.4.

Рехабилитация на съществуващ общински път VID-1030/
II-12, Иново, Брегово/ – Тияновци – Делейна от км 0+700
до км 1+700 и от км 2+500 до км 4+500
община Брегово

350 000

252 000
1 000 000

5.5.

Основен ремонт на надлеза над жп линията по бул. Панония – гр. Видин
община Bидин

2 704 277

5.6.

Основен ремонт на ПМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин
(І фаза)
община Bидин

500 000

5.7.

Основен ремонт и модернизация на панаир, находящ се в
УПИ III – „за панаир“, пл. № 20, кв. 45 по плана на гр. Кула община Kула

250 000

5.8.

Рехабилитция на част от водопроводната мрежа на с. Раковица община Mакреш

529 515

5.9.

Ремонт на сградата на читалище „Земеделец 1874“ – с. Ново
село
община Hово село

500 000

5.10.

Реконструкция на път № VID 2162 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Гюргич, общ. Ружинци (І фаза)
община Pужинци

1 000 000
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5.11.

Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Върбово община Чупрене

155 457

5.12.

Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Търговище община Чупрене

155 316

5.13.

Реконструкция на водопровод на главна улица в с. Протопопинци
община Чупрене

138 849

5.14.

Преустройство на общинска сграда за център за настаняване
от семеен тип в с. Върбово
община Чупрене

259 850

6.

Област Враца

6.1.

Изграждане на културно-информационен център в ромската
махала в с. Малорад
община Борован

473 000

6.2.

Внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация
на административните сгради на община Борован
община Борован

650 000

6.3.

Ремонт и реконструкция на сградата на читалище „Просвета
1919“ в с. Малорад
община Борован

380 000

6.4.

Аварийно-възстановителни работи на православен храм
„Св. Николай“ – гр. Враца
община Bраца

280 000

6.5.

Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца

6.6.

Корек ци я на река Лева в рег улационните граници на
гр. Криводол до вливането є в р. Ботуня – от км 0+000 до
км 2+000 – Горен участък от км 1+150 до км 2+000
община Kриводол

община Bраца

7 000 000

839 452

6.7.

Доизг ра ж дане на многофу нк циона лна спорт на за ла в
гр. Мездра
община Mездра

4 000 000

6.8.

Реконструкция на транспортна инфраструктура в община
Мездра
община Mездра

740 000

6.9.

Изграждане на спортни площадки в гр. Мездра

200 000

6.10.

Ремонт на православен храм „Св. св. Кирил и Методий“ и
реконструкция на ул. 28 април, ул. Иван Вазов и ул. Осъм
в с. Липница
община Mизия

499 998

6.11.

Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години
в кв. 54 по плана на гр. Роман
община Pоман

35 000

6.12.

Игрище за футбол и съблекални към него в гр. Роман

община Pоман

423 000

6.13.

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Стефан Караджа от о.т. 132 до о.т. 130 и по ул. Гергьовден от о.т. 132
до о.т. 120 на с. Хубавене
община Pоман

112 962

община Mездра

6.14.

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в общината
община Xайредин

7.

Област Габрово

7.1.

Център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт – гр. Дряново
община Дряново

7.2.

Ремонт на улици Люляк, Шипка и Синчец в с. Градница

община Севлиево

50 000

7.3.

Ремонт на улици Хр. Иванов и Крайбрежна в с. П. Славейков община Севлиево

50 000

7.4.

Ремонт на улица 9 септември в с. Ряховците

50 000

7.5.

Основен ремонт на част от улична мрежа на гр. Трявна с
подобекти: ул. Ал. Стамболийски и ул. Ив. Вазов (І фаза) община Трявна

8.

Област Добрич

8.1.

Рехабилитация на пътен участък км 10+100 до км 17+800
(Дропла – Сенокос) от Път ІV-29608
община Балчик

3 655 000

8.2.

Ремонт на сграда за обществено хранене, находяща се в ПИ,
с индентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. Варненска 2 община Балчик

315 800

8.3.

Реконструкция на централния градски площад, на между
блокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично община Генерал Тоосветление в гр. Генерал Тошево (І фаза)
шево

община Севлиево

1 400 000

754 317

381 079

3 750 000
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3

8.4.

Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените
места на община Добрич
община Добрич

950 000

8.5.

Благоустрояване и рехабилитация на улици в с. Бенковски община Добрич

499 896

8.6.

Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за
физкултура на училище „Христо Смирненски“ в с. Крушари
и пристройка на плувен басейн (І фаза)
община Крушари

1 500 000

8.7.

Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел

община Тервел

1 247 852

8.8.

Рехабилитация на улици 9-а и 2-ра в с. Жегларци

община Тервел

250 000

8.9.

Изграждане на медицински кабинети в две средищни училища в община Тервел – в с. Нова Камена и с. Коларци
община Тервел

8.10.

Рехабилитация на улици 10-а и 13-а в с. Зърнево

община Тервел

300 000

8.11.

Тротоари по ул. Равно поле и ул. Нефтяник, гр. Шабла
(1-ва фаза)
община Шабла

800 000

9.

Област Кърджали

9.1.

Автогара Ардино в УПИ ІІ-649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино (І фаза)
община Ардино

450 000

9.2.

Реконструкция и рехабилитация на местен път с. Сполука,
с. Любино – с. Латинка
община Ардино

1 272 924

9.3.

Пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. Еделвайс 19
община Джебел

930 000

9.4.

Благоустрояване на улици в кв. „Прогрес“ – кв. 68,70“, в
кв. „Прогрес“ – кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50“, гр. Джебел община Джебел

1 038 579

9.5.

Благоустрояване на кв. 57, части от квартали 25, 53, 54 и
56 и част от градско дере в район „Топливо“ (кв. 23) до
ж.бл. „Младост – 4“ (кв. 57), гр. Джебел, в т.ч. 100 000 лв.
за озеленяване на междублокови пространства
община Джебел

100 000

9.6.

Основен ремонт на улици в с. Чакаланово

община Кирково

168 000

9.7.

Многофункционална спортна площадка в УПИ ІV, кв. 13
по плана на с. Добромирци
община Кирково

52 840

9.8.

Многофункционална спортна площадка в УПИ І, кв. 9 по
плана на с. Шумнатица
община Кирково

53 480

9.9.

Многофункционална спортна площадка в УПИ ІІІ, кв. 16
по плана на с. Фотиново, мах. Загоричене
община Кирково

52 840

9.10.

Многофункционална спортна площадка в УПИ V, кв. 3 по
плана на с. Горно Кирково
община Кирково

52 840

9.11.

Многофункционална спортна площадка в УПИ ІІ, кв. 15
община Кирково
по плана на с. Шопци

55 000

9.12.

Рехабилитация на ІV-класна общинска пътна мрежа от км
0+000 до км 4+900 с дължина 4 900 м от разклона с. Бенковски до с. Мъглене
община Кирково

681 178

9.13.

Рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Фотиново –
Загоричане
община Кирково

700 000

9.14.

Благоустрояване на улици в с. Чорбаджийско

община Кирково

332 340

9.15.

Основен ремонт на улици в с. Островец

община Кирково

312 000

9.16.

Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски
парк – зона С – гр. Крумовград; Изграждане, реконструкция
и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к.
„Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград,
с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево
община Крумовград

9.17.

Рехабилитация на улична мрежа в с. Три могили

община Кърджали

30 839

1 562 299
80 000
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Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар (150 м 3), подмяна на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Черешица и изграждане на вътрешната
водопроводна мрежа на с. Черешица
община Кърджали

1 215 399

9.19.

Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на
водопроводната мрежа на с. Бойно
община Кърджали

700 000

9.20.

Рехабилитация на улична мрежа в с. Бели пласт

9.21.

Рехабилитация на улици, паркинги и благоустрояване на
кв. 21 в гр. Момчилград
община Момчилград

1 700 000

9.22.

Рехабилитация на път KRZ 1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – гр. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик
/І-5/ (І фаза)
община Черноочене

1 200 000

9.23.

Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица“

община Черноочене

700 000

9.24.

Рехабилитация на път KR Z 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и път KRZ1434 (/KRZ 1433 Черно
очене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк //KRZ 1432/) (І фаза) община Черноочене

1 860 000

9.25.

Канализация на с. Черноочене – Горна махала

2 200 000

10.

Област Кюстендил

10.1.

Подобряване на инфраструктурата и благоустрояване на
населените места на територията на община Бобошево
община Бобошево

1 000 000

10.2.

Многофункционална спортна зала „Марек“

4 500 000

10.3.

Извършване на ремонтни дейности – асфалтиране на част
от уличната мрежа на гр. Кочериново
община Kочериново

община Кърджали

община Черноочене

община Дупница

70 000

700 000

10.4.

Акрополът на Пауталия – пътешествие през вековете

община Kюстендил

5 073 269

10.5.

Изграждане на Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
община Kюстендил

2 500 000

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Допълнително водоснабдяване на с. Невестино от с. Мърводол В 30/34/, м. Топилата до водоем в махала Синурска и
от водоем на м. Синурска до съществуващата водопроводна
мрежа на с. Невестино
община Hевестино

927 184

Реконструкция и основен ремонт на ул. Венелин, с. Сапарево о бщ и н а C а п ар ев а
баня

300 000

Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с. Долни
Коритен, с. Горни Коритен, с. Уши, с. Бъзовица, с. Киселица,
община Tрекляно
с. Долно Кобиле и с. Горно Кобиле

350 000

Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа

община Tрекляно

600 000

община Tрекляно

300 000

10.10. Асфалтиране на път – с. Долно Кобиле – с. Киселица
11.

Област Ловеч

11.1.

Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни
клонове в гр. Летница – ул. Тодор Каблешков и ул. Йордан
Йовков
община Летница

100 000

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново
община Ловеч

986 000

Реконструкция, обновяване и оборудване на читалище „Събуждане – 1927“ в с. Малиново
община Ловеч

300 000

Канализация на кв. Продимчец, гр. Ловеч, подобект – Довеждащ колектор и канализационна помпена станция
община Ловеч

906 000

Ремонт на тротоарни настилки в кв. Козуря, гр. Тетевен

600 000

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

община Тетевен
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Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в
двора на основно училище „Георги Бенковски“, с. Галата община Тетевен

50 000

Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в
двора на основно училище „Васил Априлов“, с. Градежница община Тетевен

50 000

Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в
двора на основно училище „Христо Ботев“, с. Глогово
община Тетевен

50 000

Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи
на гр. Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината община Троян

1 352 000

Рехабилитация и реконструкция на улична водопроводна
мрежа, гр. Угърчин (по улици Осми март, Любен Каравелов,
Добри Чинтулов, Баба Тонка, Йордан Йовков, Бяло море,
Кнежа, Шипка, Голи рът, Юмрукчал, Пирин, Иглика, Мусала, Юрий Гагарин)
община Угърчин

570 000

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр. Ябланица, ул. Ген. Гурко от о.т. 31 до о.т. 130 и ремонт на ул. Ген.
Гурко от о.т. 165 до о.т. 23 – ул. Ратица
община Ябланица

400 000

12.

Област Монтана

12.1.

Благоустрояване на улична мрежа в гр. Вълчедръм

12.2.

Водоснабдяване – реконструкция на вътрешна водопроводна община Георги
мрежа, с. Гаврил Геново (І фаза)
Дамяново

438 000

12.3.

Ремонтни дейности по улици в с. Расово и с. Медковец

635 000

13.

Област Пазарджик

13.1.

Реконструкция и подмяна на улична и водопроводна мрежа
по ул. Антонивановци и отклонение по ул. Ат. Кънев, ул. М.
Карлюков и ул. Д. Цурев, гр. Батак
община Батак

982 274

13.2.

Създаване на Център за временни изложения с туристическа
цел за представяне и експониране на местното културно
наследство на община Белово в УПИ VI – пл. „Освобождение“ в гр. Белово
община Белово

240 000

Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари,
обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща
водопроводна мрежа в гр. Брацигово – ул. Борис Чулков,
ул. Данаил Юруков, ул. Антон Ашкери, ул. Борис Томчев община Брацигово

300 000

13.4.

Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Васил
Петлешков – 1874“, гр. Брацигово
община Брацигово

430 000

13.5.

Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала в
УПИ II – Училище в кв. 45 по РП – с. Бяга
община Брацигово

470 989

13.6.

Направа на бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране
на улици в гр. Велинград
община Bелинград

1 000 000

13.7.

Водоснабдяване на с. Чолакова – външен водопровод

13.8.

Подобряване на енергийната ефективност на Дома за лица
с физически увреждания в УПИ I, кв. 27 – с. Щърково
община Лесичово

13.9.

Подобряване и реновиране на градската среда на територията
на гр. Пазарджик – съдържа 9 подобекта
община Пазарджик

13.3.

община Bълчедръм

община Mедковец

община Bелинград

868 000

280 000
296 438
3 741 565

13.10. Реконструкция на ул. Йордан Ковачев, гр. Пещера

община Пещера

797 275

13.11. Реконструкция на ул. Васил Петлешков, гр. Пещера

община Пещера

597 029

13.12. Ремонт на улици в селата от община Пещера – с. Радилово
и с. Капитан Димитриево
община Пещера

200 000
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13.13. Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани
със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни
площадки на територията на община Септември – спортна
площадка в УПИ I, кв. 64, с. Карабунар
община Cептември

135 900

13.14. Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани
със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни
площадки на територията на община Септември – спортна
площадка в УПИ VII, кв. 64, с. Ветрен
община Cептември

137 200

13.15. Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани
със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни
площадки на територията на община Септември – спортна
площадка в УПИ I, кв. 39, с. Виноградец
община Cептември

186 000

13.16. Комбинирана спортна площадка в УПИ I – магазин, парк,
кв. 29, с. Бошуля
община Cептември

38 500

13.17.

Рехабилитация на път PAZ 1205/III-8402 Виноградец – Церово/ – Славовица – Долно Вършило – /III-3704/ от км
6+670 до км 13+400
община Cептември

400 000

13.18. Централно водоснабдяване на с. Долно Вършило и на вил
ната зона в местностите Пражара и Андрея
община Cептември

400 000

13.19. Ремонт на градската минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс община Cтрелча

450 000

13.20. Изграждане на басейн към естествения извор „Банчето“ и
община Cтрелча
обособяване на балнеоложки комплекс

200 000

13.21. Обновяване и модернизиране на физкултурен салон в НУ
община Cтрелча
„П. Хилендарски“, гр. Стрелча

75 000

13.22. Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча – Подобект – Реконструкция на водопроводна мрежа, гр. Стрелча – на ул. Трети март, ул. Победа, ул. Мир, ул. Труд в
община Cтрелча
ромския квартал

450 000

14.

Област Перник

14.1.

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ковачевци

14.2.

Благоустрояване, достъпна среда и озеленяване на обществени пространства, рехабилитация на улици
община Перник

15.

Област Плевен

15.1.

Подобряване на жизнената среда в община Белене – ремонт
на улици Христо Ботев и Асен Халачев в с. Деков, ул. Пирин
в с. Петокладенци, ул. Васил Коларов в с. Татари, ул. Васил
Левски в гр. Белене; Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене
община Белене

1 100 000

15.2.

Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна
част за тренировъчна зала за борба
община Белене

150 000

15.3.

Реконструкция и рехабилитация на ул. Иван Вазов, с. Милковица
община Гулянци

994 183

15.4.

Рехабилитация на централна градска част – гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1433, кв. 105 в гр. Искър община Искър

708 000

15.5.

Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни
Луковит
община Искър

222 305

15.6.

Реконструкция на площади в населените места в община
Левски в с. Асеновци, в с. Малчика (І етап), в с. Аспарухово
и в с. Изгрев
община Левски

1 199 770

15.7.

Реконструкция на улична мрежа в община Никопол

община Hикопол

1 510 000

15.8.

Укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. Витоша
№ 6 и № 8, гр. Никопол
община Hикопол

160 000

община Kовачевци

400 000
1 030 000

БРОЙ 12
№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област/наименование на проекта

С Т Р. 1 3
Община
бенефициент

1
2
Реконструкция на улична мрежа и на междублокови пространства в община Никопол
община Hикопол
15.10. Ремонтни дейности в ЦДГ № 3 „Радост“, гр. Никопол
община Hикопол
Изграждане
на
многофункционална
спортна
зала,
гр.
Плевен
15.11.
община Плевен
15.9.

15.12. Възстановяване и реконструкция на общински сграден
фонд – сграда на общината в с. Вълчитрън
15.13. Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна
мрежа – път с. Каменец – с. Обнова
15.14. Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна
мрежа – път с. Вълчитрън – с. Катерица
15.15. Асфалтиране на ул. Средец, ул. Н. Й. Вапцаров, ул. Гео
Милев и ул. Сергей Румянцев, гр. Пордим
Област Пловдив
16.

Сума
(в лева)
3
1 200 000
150 000
2 000 000

община Пордим

500 000

община Пордим

170 903

община Пордим

200 000

община Пордим

200 012

16.1.

Канализация на с. Конуш (І фаза)

община Aсеновград

424 840

16.2.

Канализация на с. Козаново (І фаза)

община Aсеновград

136 054

16.3.

Канализация на с. Леново (І фаза)

община Aсеновград

623 238

16.4.

Проект за изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на Общински пазар, Асеновград (І фаза)
Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ І – парк,
кв. 26 по ЗРП на гр. Брезово
Реконструкция на съществуваща сграда – читалищен дом в
УПИ ІІ – читалище, кв. 62 по РП на с. Чоба
Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово

община Aсеновград

600 000

община Брезово

134 439

община Брезово

150 456

община Брезово

91 800

община Брезово

206 000

община Брезово

130 000

община Kалояново

500 000

община Kарлово

500 000

община Кричим

199 600

община Лъки

700 000

община Лъки

300 000

16.5.
16.6.
16.7.

16.8. Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр. Брезово, с. Стрелци, с. Дрангово и
с. Отец Кирилово
Реконструкция на съществуваща сграда – читалище, в УПИ
16.9.
І-233, читалище и озеленяване в кв. 25 по ЗРП на с. Пъдарско
16.10. Реконструкция на път ІV-56001 в участъка от км 0+000 до
км 5+600
16.11. Ремонт на улична мрежа, гр. Калофер
16.12. Рехабилитация на улици с изградена канализационна и
водопреносна мрежа – І етап – гр. Кричим
16.13. Рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа в гр. Лъки
и съставните му села
16.14. Подмяна на улично осветление в община Лъки с енерго
спестяващи тела
16.15. Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие“ в с. Маноле
16.16. Промяна предназначението на неврологично отделение
за функцията на Дом за стари хора в имот № 000402, кв.
„Дебър“, гр. Първомай
16.17. Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа
в гр. Първомай
16.18. Извършване на ремонтни работи на ІV-класен път, находящ
се между гр. Пловдив и с. Ягодово
16.19. Извършване на ремонтни работи на ІV-класен път, находящ
се между с. Брестовица и с. Първенец
16.20. Извършване на ремонтни работи на ІV-класен път, находящ
се между гр. Пловдив и Околовръстен път (ІІ-86) в посока
с. Марково

община „Mарица“

5 000 000

община Първомай

601 498

община Първомай

300 000

община „Pодопи“

234 000

община „Pодопи“

299 513

община „Pодопи“

190 000

С Т Р.

14

№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област/наименование на проекта

1
16.21. Пристройка, преустройство и реконструкция на стара учебна
сграда към ОУ „Неофит Рилски“ в УПИ – детски ясли, кв.
71, с. Ягодово
16.22. Изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, подобряване на градската среда, рехабилитация
и реконструкция на уличната мрежа в община Садово
16.23. Ремонтиране на сградата на читалище „Просвета 1927“ –
с. Йоаким Груево
Област Разград
17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в
община Завет
Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна
ефективност и оборудване на пет детски заведения в община
Исперих (СМР и инженеринг)
Устойчиво развитие на град Кубрат чрез „Рехабилитация на
обществени зелени площи в кв. 34 и 54 по плана на гр. Кубрат
и рехабилитация на детски площадки и съоръжения към
тях в детските градини в УПИ І, кв. 50, и в УПИ ІІ, кв. 82,
гр. Кубрат, и в детска ясла в УПИ ІІІ, кв. 109, гр. Кубрат“
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, с. Крояч

БРОЙ 12
Община
бенефициент

Сума
(в лева)

2

3

община „Pодопи“

309 700

община Cадово
община Стамбо
лийски

1 805 741

община Завет

1 689 426

община Исперих

1 500 000

община Kубрат

1 500 000

100 000

община Лозница

495 000

община Лозница

147 000

община Лозница

570 000

община Лозница

175 000

община Лозница

190 000

община Лозница

270 000

17.14.

Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Кирил и
Методий“, с. Трапище
Изграждане на комбинирани спортни площадки в с. Студенец, с. Градина и с. Манастирци
Ремонт и рехабилитация на местен път R AZ 3093 (R AZ 2116,
Островче – Сейдол) – местност Тюлбето
Ремонт и рехабилитация на общински път R AZ 1092 (R AZ
1088) Лозница – Манастирци
Ремонт и рехабилитация на общински път R AZ 2083 (ІІІ206, Пороище – Студенец) – Градина – (ІІ-49)
Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец
Арена“, Разград
Изграждане на площадкова инфраструктура на територията
на ОП „Бизнес зона „Перистър“ – част пътна, водоснабдяване
и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка
и газопроводна мрежа в кв. 667, 668, 669 и 671 и по улици
на кв. 668
Рехабилитация на уличната инфраструктура в източната и
западната промишлена зона на Разград
Подобряване на облика на населените места и качеството
на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа
Столова за социален патронаж в с. Владимировци

17.15.

„Спортен център“ – гр. Цар Калоян

община Цар Калоян

1 500 000

17.16.

Разширение на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян

община Цар Калоян

1 054 322

18.

Област Русе

18.1.

Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна
сграда за нуждите на здравеопазването и за административни дейности
община Борово
Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда
(автогара) в центъра за младежки културни дейности и
спорт, намираща се в гр. Борово
община Борово

17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.

17.12.
17.13.

18.2.

община Pазград

3 000 000

община Pазград

1 000 000

община Pазград

1 300 000

община Cамуил

1 358 130

община Cамуил

141 870

320 000

150 000

БРОЙ 12
№ по
ред
18.3.

18.4.
18.5.
18.6.

18.7.
18.8.

18.9.
18.10.

18.11.

18.12.
18.13.

18.14.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
20.
20.1.
20.2.
20.3.

20.4.
21.
21.1.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Област/наименование на проекта

Община
бенефициент

Сума
(в лева)

1
Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово
за обособяване на спортна зала с многофункционално игрище и детска площадка
Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт
Дом за стари хора – преустройство на съществуваща сграда
в гр. Бяла
Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите
на образователната инфраструктура на община Бяла – ОДЗ
„Стадиона“, гр. Бяла
Пристройка на административна сграда на общинската
администрация, гр. Ветово
Продълбочаване и прочистване на коритото на р. Бели
Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите
в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията на с. Кривня
с обща дължина 2250 м
Медицински център и Център за обществена подкрепа

2

3

Обновяване на съществуващата инфраструктура на община
Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни,
напоителни и други инсталации в него – УПИ I, кв. 151,
гр. Две могили
Обособяване на самостоятелен подземен паркинг в трите подземни етажа на Търговско-развлекателен център с
вградени трафопостове на кота 0.00 и подземни гаражи и
на Бизнес център
Ремонтно-възстановителни работи на дере и строителство
на мост в с. Юделник
Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската
пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална
зона и път RSE II-21 Русе – Силистра, както и път III-2102
(Сливо поле – Кубрат)
Реновиране на детски площадки в детските градини в гр. Сливо поле, с. Голямо Враново, с. Стамболово и с. Юделник
Област Силистра

община Борово

220 000

община Борово

92 000

община Бяла

397 898

община Бяла

414 739

община Ветово

600 000

община Ветово

308 000

община Две могили

532 121

община Две могили

803 011

община Русе

7 000 000

община Сливо поле

308 774

община Сливо поле

800 000

община Сливо поле

374 135

Благоустрояване в с. Брадвари – 150 000 лв., и с. Йорданово – 150 000 лв.
община Cилистра
Рехабилитация на улици в населени места от община Ситово община Cитово
Благоустрояване на улици в с. Искра, с. Босна, с. Любен община Cитово
Благоустрояване на улици Хаджи Димитър, Панайот Хитов,
Дунав, Черни връх, Арда, Мусала и Руен в с. Цар Самуил община Tутракан
Област Сливен
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича община
Подобряване на културната инфраструктура в община Сливен чрез основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“ община
Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площи за движение в паркоустроените
зони и зони със социален и публичен характер, площадни
пространства в гр. Сливен и населените места в общината община
Реконструкция на местен път Т-1, м. Циганска поляна –
хижа Чумерна
община
Област Смолян

300 000
1 000 000
300 000
307 760

Kотел

1 500 000

Cливен

1 450 000

Cливен

1 200 000

Tвърдица

Укрепване и оформяне на коритото на р. Малка Арда в
чертите на с. Баните
община Баните

600 000

725 085

С Т Р.
№ по
ред
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област/наименование на проекта
1
Рехабилитация на уличната мрежа в с. Давидково

БРОЙ 12
Община
бенефициент
2
община Баните

Реконструкция на улица от о.т. 226 до о.т. 299 в с. Малка Арда община
Рехабилитация на дребномащабна инфраструктура в с. Борино – м. Кастракли от км 0+000 до км 4+649
община
Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в
гр. Девин
община
Рехабилитация на улица в с. Селча
община

23.
23.1.

23.2.
23.3.

3
250 000

Баните

248 143

Борино

1 500 003

Девин

Девин
Рехабилитация
на
пътна
настилка
на
ул.
Лиляна
Димитрова,
21.7.
кв. Настан, гр. Девин
община Девин
21.8. Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Девин
община Девин
Реконструкция/рехабилитация и изграждане на водоснабди21.9.
телни и канализационни мрежи, системи и съоръжения и
реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен община Девин
21.10. Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, община
Златоград – ул. Миньорска, ул. Граничар, ул. Балканска
община Златоград
21.11. Изг ра ж дане на меж д уобщинск и път І V-86533 – ІІІ-865
(Златоград – Подкова) – Неделино в участък от км 0+000
(4+550,00) – км 2+807,34 (7+447,34): с. Долен (община Златоград) – с. Крайна (община Неделино) като част от международно трасе гр. Неделино, Република България – Комотини,
Република Гърция
община Hеделино
21.12. Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строително-ремонтни работи в детската градина в
ОДЗ 1, гр. Неделино, УПИ V – за детско заведение, кв. 118
по ПУП на гр. Неделино
община Hеделино
21.13. Улица Койнарци, гр. Рудозем
община Pудозем
21.14. Изграждане на целодневна детска градина в с. Войкова лъка
в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка
община Pудозем
Реконструкция
и
благоустрояване
на
междублокови
прос21.15.
транства, гр. Рудозем
община Pудозем
Ремонт
на
общински
пътища
и
рехабилитация
на
места
21.16.
за обществено ползване, населени места от община Смолян – с. Момчиловци, с. Смилян, с. Могилица, с. Виево,
с. Левочево, с. Славейново, с. Влахово, с. Търън, с. Петково
и с. Кутела
община Cмолян
21.17. Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централната
градска част, гр. Смолян, с обекти: Доизграждане на стадион
„Смолян“ и Инженеринг за реконструкция и рехабилитация
на подобекти: спортна зала, закрит плувен басейн и открита
многофункционална спортна площадка
община Cмолян
Благоустройство
на
ул.
Васил
Дечев
(пешеходна
главна
улица
21.18.
на града) и ремонт на ул. Беломорска и ул. Васил Дечев от
км 76+103 до км 80+103, град Чепеларе (част от път ІІ-86) община Чепеларе
Столична община
22.
22.1.

Сума
(в лева)

Развитие на общинска образователна инфраструктура – строителство на шест нови детски градини на територията на
Столична община
Столична община
Област Софийска
Изграждане на детска площадка и кът за отдих в кв. Герена, изграждане на детска площадка и кът за отдих в кв.
Чотовица и кът за отдих при река Гушева, с. Антон
община Антон
Реконструкция на ул. Стефан Стамболов и ул. Васил Левски, с. Антон
община Антон
Реконструкция на ул. Въртопа, с. Антон
община Антон

335 000
140 000
296 000
1 412 000

800 000
500 000

2 000 000

500 000
227 723
516 992
1 342 354

1 800 000

5 000 000

1 000 000

6 000 000

147 584
227 505
230 185

БРОЙ 12
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ред
23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
23.8.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област/наименование на проекта
1
Реконструкция на ул. Изгрев, с. Антон
Довършителни СМР дейности и оборудване на новостроящата
се многофункционална спортна зала в Ботевград, изграждане
на вертикална планировка, площадно пространство пред
многофункционална спортна зала, изграждане на районно
осветление, фонтан, зелени площи и водно огледало пред
многофункционална спортна зала в УПИ І, кв. 249 по плана
на Ботевград
Възстановяване и паркоустрояване на пространството около
река Нишава в централната градска част на гр. Годеч
Допълнително водоснабдяване на гр. Годеч от каптажи
Зли дол
Спортен комплекс „Горна Малина“ – ІІ етап

23.9. Ремонт на водоснабдителни мрежи – частичен ремонт на
вътрешната водопроводна мрежа на с. Саранци и на с. Горно
Камарци; Ремонт на магистрален водопровод на с. Горна
Малина и на с. Негушево
23.10. Подобряване на социалната инфраструктура в населените
места на община Горна Малина
23.11. Рехабилитация на улична мрежа в 14 населени места в
община Горна Малина
23.12. Разширение на училище, кв. 72, гр. Златица
23.13. Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. св. Кирил и
Методий, гр. Костенец
23.14. Реконст ру к ци я и благоуст рояване на ул. Средна гора,
гр. Костенец
23.15. Реконструкция и благоустрояване на ул. Първенец, гр. Костенец
23.16. Реконструкция на покрива на административна сграда в кв.
127, пл. Тодор Вайков 2, гр. Пирдоп
23.17. Укрепване бреговете на река Славци над нов мост № 2 и
съпътстващи водопровод и канал, гр. Пирдоп – ІІІ етап
23.18. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на съда и прокуратурата в гр. Пирдоп
23.19. Подобряване на техническата и образователната инфраструктура на гр. Правец: Обект 1. Рехабилитация на улици, част от
уличната мрежа на гр. Правец; Обект 2. Подмяна на плочник
на част от двора на ОУ „Васил Левски“ и ГПЧЕ „Алеко
Константинов“ в УПИ І – училище, в кв. 101, гр. Правец
23.20. Дребномащабни благоустройствени мерки за селата на територията на общината
23.21. Рехабилитация на Път ІІ-82, Костенец – Самоков – София,
участък от км 34+665 до км 39+200.00 (в регулационния
план на гр. Самоков (І фаза)
23.22. Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение
на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на с. Чавдар
Област Стара Загора
24.
24.1.

24.2.
24.3.

С Т Р. 1 7
Община
бенефициент
2
община Антон

община Ботевград

Сума
(в лева)
3
240 030

1 819 494

община Годеч

500 000

община Годеч
община Горна
Малина

250 000

община Горна
Малина
община Горна
Малина
община Горна
Малина
община Златица

750 000

234 000
288 000
336 000
2 108 885

община Костенец

406 957

община Костенец

476 301

община Костенец

206 445

община Пирдоп

58 650

община Пирдоп

545 320

община Пирдоп

368 458

община Правец

1 415 191

община Самоков

360 000

община Самоков

1 200 000

община Чавдар

1 000 000

Благоустрояване на ул. Хр. Ботев, ул. Крайречна – южна
част, ул. Дружба, ул. Тинтява, ул. Равнец, ул. Н. Веранов и
ул. Латинка в гр. Гурково
община Гурково
Благоустрояване на ул. Септемврийци, ул. Бистрица и
ул. Байкал в с. Паничерево
община Гурково
Дом за стари хора – гр. Гурково – завършващ етап
община Гурково

600 000
300 000
303 842

С Т Р.
№ по
ред
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

24.8.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Област/наименование на проекта

Община
бенефициент

Сума
(в лева)

1
Реконструкция и рехабилитация на ул. Лозенец от пл. Славянска до ул. Цар Симеон Велики
Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом
за социални услуги от резидентен тип – ЦНСТ и ЦСРИ в
гр. Николаево
Изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ IV,
кв. 44 по плана на с. Опан
Преустройство на съществуващи помещения на Домашния
социален патронаж и цеха за закуски в Кухня за домашния
социален патронаж и обществена трапезария, с. Опан, УПИ
XIV, кв. 49
Изграждане на парк за отдих и рекреация

2

3

община Гълъбово

993 576

община Николаево

978 297

община Oпан

800 000

община Oпан
община Cтара
Загора

411 481

Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 – с. Винарово – с. Винарово, община Чирпан, от км 0+000 до км 3+900 община Чирпан
24.10. Благоустрояване на Централен градски парк „П. К. Яворов“
в УПИ I за градина, кв. 99
община Чирпан
Област Търговище
25.
25.1. Рехабилитация на общински път TGV 1014 (І-4, п.к. Изворово – Омуртаг) – Кьосевци – Стойново (ІІІ-4006), община
Антоново
община Aнтоново
25.2. Разширяване на административния център на гр. Омуртаг,
община Oмуртаг
ІІ етап
Разширяване
на
административния
център
на
гр.
Омуртаг,
25.3.
ІІІ етап
община Oмуртаг
25.4. Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12
години в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по плана на
гр. Омуртаг
община Oмуртаг
25.5. Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12
години в урегулиран поземлен имот Х, кв. 85 по плана на
гр. Омуртаг
община Oмуртаг
Рехабилитация
на
обществени
зелени
площи
в
УПИ
ІХ,
кв.
25.6.
31 по плана на с. Камбурово
община Oмуртаг
Рехабилитация на обществени зелени площи – подобект
25.7.
югоизточна част на УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг община Oмуртаг
25.8. Реконструкция на тръбен водосток на км 14+500 на четвъртокласен път TGV-1073 (ІІІ-706 Величка) – Врани кон –
Обител – (ІІІ-704) от км 0+000 до км 15+900
община Oмуртаг
25.9. Възстановяване/основен ремонт на ул. Пейо Яворов в
община Oмуртаг
гр. Омуртаг
Възстановяване/основен
ремонт
на
ул.
Камчия
в
с.
Паничино
25.10.
община Oмуртаг
24.9.

25.11. Възстановяване/основен ремонт на ул. Христо Ботев в
с. Петрино
община Oмуртаг
25.12. Реконструкция на ул. Пимаза, ул. Васил Левски, ул. Витоша
и ул. Раковски в с. Люблен
община Oпака
Благоустройствени
мероприятия
в
кв.
111,
гр.
Попово
25.13.
община Попово
25.14. Целодневна детска градина № 1 „Веселушко“, гр. Търговище община Tърговище
25.15. Благоустрояване на кв. 192 по плана на гр. Търговище
община Tърговище
25.16. Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки
парк „Юкя“, І етап
община Tърговище
25.17. Консервация на Базилика № 3 в Мисионис
община Tърговище
Област
Хасково
26.
26.1.

Рехабилитация на общински път HKV 3110/HKV 2224 от
с. Долни Главанак – разклон с. Голяма долина – кръстовище
с. Малко Брягово – с. Бориславци от км 0+000 до км 6+550 община Mаджарово

4 000 000
1 242 009
800 000

1 558 539
355 000
370 000
62 000
62 000
495 000
105 000
27 100
74 400
19 600
26 100
1 773 041
344 800
432 000
1 155 810
500 000
100 000

1 300 000

БРОЙ 12
№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област/наименование на проекта

1
Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи в
с. Сърница до ПС „Караманци“
26.3. Ремонт на улици в Симеоновград, подход към южната индустриална зона, както следва: ул. Александър Батенберг,
ул. Никола Петков и ул. Добруджа
26.4. Реконструкция на път HKV 2171 (III-5074) Стамболово – Царева поляна от км 0+000 до км 3+500
26.5. Рехабилитация и реконструкция на ул. Съборна и ул. Васил
Левски от ул. Иван Вазов до ул. Люле Бургас
26.6. Водопровод от ПС с. Овчарово до резервоар с. Коларово,
водоеми в с. Коларово 2 х 75 м 3
Изграждане на водопровод на главен клон І на кв. ДЗС и на
26.7.
канализация на бивш стопански двор – ДЗС, гр. Харманли
26.8. Ремонт на детски лагер за отдих на харманлийски и сирийски деца
26.9. Изграждане на многофункционална спортна площадка в
района на бежанския център в гр. Харманли
26.10. Благоустрояване на улици в с. Големанци, с. Войводово,
с. Тракиец, с. Гълъбец и с. Зорница
26.11. Благоустрояване на улици в кв. Каменни и кв. Хисаря –
гр. Хасково
26.12. Ремонт на спортна зала „Спартак“, гр. Хасково
Област Шумен
27.
26.2.

27.1.

27.2.
27.3.

27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.9.

27.10.

С Т Р. 1 9
Община
бенефициент

Сума
(в лева)

2
община Mинерални
бани

3
1 709 000

община Cимеонов
град

316 575

община Cтамболово

758 172

община Xарманли

3 200 000

община Xарманли

1 359 150

община Xарманли

2 345 000

община Xарманли

330 000

община Xарманли

155 000

община Xасково

250 000

община Xасково

350 000

община Xасково

1 397 715

Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до историческия архитектурен резерват община Велики
„Велики Преслав“
Преслав
Благоустрояване на населените места в община Венец
община Bенец
Рехабилитация на общински път SHU 2044-І-7 „Иваново – Върбица, община Върбица) – Конево – Граница общ. (Върбица – Търговище), Граница общ. (Върбица – Търговище) –
Базиликата – Драгановец) TGV 1164“
община Bърбица
Реконструкция и модернизация на стадиона в с. Бяла река,
УПИ І, кв. 70, с. Бяла река
община Bърбица
Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ ІV, кв. 2 по
плана на гр. Върбица
община Bърбица
Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк,
УПИ ХХ, кв. 48, гр. Върбица
община Bърбица
Подобряване на уличните настилки на населените места в
община Каолиново
община Kаолиново
Реконструкция на път SHU 1060 „Граница общ. (Каолино- община Hикола Kозво – Никола Козлево) – Крива река – (ІІІ – 701)“
лево
Подобряване на уличните настилки на населените места
в община Хитрино – ул. Искър, с. Черна, от км 0+000 до
км 1+077,76
община Хитрино
Изграждане на закрит общински пазар в с. Хитрино
община Хитрино

Подобряване на уличните настилки на населените места в
община Хитрино – ул. Никола Вапцаров, с. Тимарево, от
км 0+000 до км 0+726
община Хитрино
27.12. Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води
на гр. Шумен и населени места от област Шумен (І фаза) община Шумен
27.13. Ремонт, реконструкция и оборудване на Дома за стари хора
с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“,
гр. Шумен (І фаза)
община Шумен

932 000
1 490 977

200 000
180 000
120 000
1 000 000
1 945 512
1 600 000

608 825
800 000

27.11.

455 523
3 500 000

1 000 000

С Т Р.

20

№ по
ред
27.14.
28.
28.1.

28.2.
28.3.
28.4.
28.5.

28.6.

28.7.
28.8.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Област/наименование на проекта

Община
бенефициент

1
2
Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен
община Шумен
Област Ямбол
Преустройство и промяна на предназначението на двуетажна
масивна сграда – детска градина във: 1. Център за настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора
с деменция; 2. Център за настаняване от семеен тип на
лица – целева група възрастни хора, с. Мамарчево
Преасфалтиране на улици в гр. Болярово след извършен
ремонт на водопроводна мрежа
Подобряване на съществуваща улична мрежа в населени
места на община Стралджа
Общински пазар гр. Стралджа
По-добри условия на грижа за децата и учениците в българското село – реконструкция и модернизация на две детски
и едно учебно заведение от общинската образователна инфраструктура в община „Тунджа“
Населените места в община „Тунджа“ – по-добро място
за живот – Изграждане на площадки за игра в с. Завой и
с. Бояджик
Реконструкция на ул. Индже войвода, гр. Ямбол (в обхват
от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344 – обходен път юг) (І фаза)
Многофункционален спортен комплекс „Диана“ – Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „Диана“,
гр. Ямбол (І фаза)
Общо:

Сума
(в лева)
3
1 000 000

община Болярово

599 512

община Болярово

400 000

община Cтралджа

664 224

община Cтралджа

280 000

община „Tунджа“

694 281

община „Tунджа“

204 506

община Ямбол

1 500 000

община Ямбол

1 500 000
289 087 061

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№
по
ред

Инфраструктурен обект

Сума
(в лева)

1.

Път III-6009 Миролюбово – Каблешково – Ахелой от км 0+000 до км 28+540

4 000 000

2.

Път III-403 Павликени – Сухиндол от км 35+300 до км 46+682

2 000 000

3.

Път III-1102 Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш (граница
с Република Сърбия) – за рехабилитация на участъка от км 34+731 до км 46+555,80,
и реконструкция и за ново строителство от км 46+555,80 до км 50+075,52 (границата с Република Сърбия)

2 500 000

4.

Път III-114 Лом – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене – м. Бялата вода – за
рехабилитация на пътя в участъка от км 49+000 до км 62+890

2 500 000

5.

Път ІІІ-552 Трявна – Габрово от км 23+546 до км 38+095

3 500 000

6.

Път ІІІ-865 (Търън – Средногорци) п.к. Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали
от км 21+500 до км 28+973

1 000 000

7.

Път ІІІ-5009 (Конуш – Черноочене) – Бели пласт – Стремци – (Черноочене – Кърджали) от км 5+000 до км 26+080

1 000 000

8.

Път ІІІ-5082 Джебел – Църквица от км 0+000 до км 15+000

1 000 000

9.

Изграждане на път II-37 АМ „Тракия“ – Пазарджик от км 117+410 до км 124+685

2 500 000

10.

Изграждане на път II-37 Пазарджик – Пещера – „Западен обход на гр. Пазарджик“ –
I етап – в участъка между бул. Ал. Стамболийски и ул. Любен Боянов – от км
125+800 до км 127+340

3 000 000

Път III-605 Батановци – Пали Лула – Гигинци от км 9+500 до км 21+600

3 000 000

11.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1
Сума
(в лева)

Инфраструктурен обект

12.

Ремонт на участък от републикански път II-54 Гара Бяла – Ценово, от км 9+252
до км 13+100

1 350 000

13.

Ремонт на път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6,700 км

4 150 000

14.

Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол – с. Веселиново – с. Завой – с. Жельо войвода – път І-6, с. Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000)

1 630 000

15.

Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово – Стойките, с дължина 7,251 км от км 4+009 до
км 11+260

2 540 000

16.

Ремонт на път ІІІ-822 Самоков – Живково – Ихтиман от км 0+000 до км 35+700

2 000 000

17.

Ремонт на път ІІ-37 Джурово – Етрополе – Златица – Пирдоп от км 20+000 до км
47+000

5 000 000

18.

Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол – Веселиново – Завой – ОПУ – Сливен от км 0+000
до км 15+000

3 000 000

19.

Ремонт на път ІІ-76 о.п. Елхово – Гранитово – Княжево от км 0+000 до км 1+700

500 000

20.

Път II-35 Плевен – Ловеч от км 29+450 до км 37+382

1 800 000

21.

Път III-112 ОПУ – Видин – Дъбова махала – Брусарци от км 10+500 до км 16+174
и път III-112 Смирненски – Славотин – Д-р Йосифово – о.п. Монтана от км 20+575
до км 47+830

2 000 000

22.

Път III-8406 Гара Белица – Белица от км 0+000 до км 2+600

200 000

Общо:

50 170 000

Приложение № 3
към чл. 1
№
по
ред
1.
2.

Министерства

Проект/програма

Сума
(в лева)

Изгра ж дане на Национална здравно-информа
12 000 000
Министерст во на зд равеопаз- ционна система
ването
Проект за развитие на спешната медицинска помощ в България
12 000 000
Министерство на образованието
и науката/университети
Общо:

15 737 516

2.1. М е д и ц и н с к и у н и в е р с и т е т – Изграждане на Факултет по фармация към МедиВарна
цинския университет – Варна, находящ се в УПИ
IX-315 – „за медицински колеж“, кв. 995, по плана
на 5 м.р., Варна

1 500 000

2.2. М е д и ц и н с к и у н и в е р с и т е т – Изграждане на нова учебна сграда за Факултета по
Плевен
фармация при Медицинския университет – Плевен

3 800 000

2.3. Пловдивски университет „Паи Изграждане и обзавеждане на сграда – студентско
сий Хилендарски“, Пловдив
общежитие на ПУ „Паисий Хилендарски“, кв. 15 по
плана на комплекс „Паисий Хилендарски“, Пловдив

2 000 000

2.4. Университет за национално и Възстановяване на проектната и експлоатационната
световно стопанство – София
сигурност на обект: Сграда на блок „И“ (нов блок)
от комплекса сгради на Университета за национално
и световно стопанство, София

4 937 516

2.5. Софийски университет „Св. Кли- Реконструкция и модернизация на сградата на
мент Охридски“
бул. Ал. Стамболийски 82, София

3 000 000

2.6. Мед и ц и нск и колеж – С л и вен, Реализиране на мерки по енергийна ефективност
към Медицинския университет на сграда – държавна собственост (медицински
„Проф. д-р Параскев Стоянов“, колеж), в УПИ І, кв. 69 по плана на ЦГЧ, Сливен
Варна
3.

500 000

Министерство на младежта и Многофункционални спортни площадки в общинспорта
ските центрове и покрити плувни басейни в тях
20 000 000
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Проект/програма
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Сума
(в лева)

4.

Министерство на т ранспорта, Проектиране на Интермодален терминал – Варна
информационните технологии и
съобщенията
15 000 000

5.

Министерство на регионалното Програма за решаване на проблема „сезонен и
развитие
целогодишен воден режим в някои населени места“ 20 000 000

6.

Министерство на околната среда Програма за управление на речните басейни
и водите
Програма за управление на отпадъците

12 000 000
17 000 000

7.

Министерство на правосъдието Инвестиционна програма за подобряване на работната среда за съдилищата
30 000 000

8.

Министерство на инвестицион- Благоустройство на малки населени места
ното проектиране
Общо

6 350 000
160 087 516

826

РЕШЕНИЕ № 51
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Инджова върба – 2“, разположено в земли
щето на с. Ръжево Конаре, община Калоя
ново, област Пловдив, на „Холсим Кариерни
материали Пловдив“ – АД, Пловдив
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, представл яващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „Инджова върба – 2“, разположено в землището на
с. Ръжево Конаре, община Калояново, област
Пловдив, който се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
295 864 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 12 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Инджова върба – 2“, която е 282 791 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 12 по външния контур на запасите в
координатна система „1970 г.“ съгласно схема
и координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.

2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Холсим
Кариерни материали Пловдив“ – АД, Пловдив – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0460 от 10 октомври 2012 г., издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз
основа на мерките и условията на Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ 11-4/2012 г. на министъра на околната среда
и водите. Решението е приложение, неразделна
част от административния акт по съгласуване
на проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
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6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъци и чакъли от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Инджова върба – 2“, складиране,
преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
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определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
при изменения и допълнения на цялостния
проект да се уведоми Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Пловдив, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по околна среда преди одобряването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
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7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния археологически музей – Пловдив;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по
т. 8.2, ДДС, лихви за забавено изпълнение
на задължението за концесионно плащане,
както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
едно непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 5108 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
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на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-малък от
6192 лв. без ДДС, определен на базата на
15 480 тона/шестмесечие добити пясъци и
чакъли и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на Община
Калояново част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Холсим Кариерни
материали Пловдив“ – АД, Пловдив, в тримесечен срок от влизането в сила на решението
за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Инджова върба – 2“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

717

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1

4561959.7

8620247.5

2

4562007.1

8620346.3

3

4562011.0

8620364.0

4

4561524.0

8620593.0

5

4561302.8

8620663.5

6

4561035.4

8620724.4

7

4561043.1

8620406.9

8

4561062.0

8620408.0

9

4561069.0

8620348.0

10

4561038.0

8620346.0

11

4561041.7

8620255.3

12

4561706.4

8620272.3
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РЕШЕНИЕ № 52
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – гнайси, от находи
ще „Стария даскал“, разположено в земли
щето на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, на „Барон“ – ООД, Хасково
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатст ва – ска лнооблицовъчни мат ериали – гнайси, от находище „Стария даскал“,
разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
41 090 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението,
което включва:
2.1. Площта на находище „Стария даскал“
с размер 20 712 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 9 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложение, неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Барон“ – ООД, Хасково – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0446 от
11 ноември 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на Решение № XA-61ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от
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извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, издадено от директора на
РИОСВ – Хасково. Решението е приложение,
неразделна част от административния акт по
съгласуване на проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с
обекта на концесията, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива гнайси от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Стария даскал“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
за измененията и допълненията в цялостния
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проект да се уведоми РИОСВ – Хасково, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по околна среда преди съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
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7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Хасково;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по
т. 8.2, ДДС, лихви за забавено изпълнение на
задължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение или забавено,
или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2131 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
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Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 – гнайси за плочи цепени, не може да
бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 – за
трошен камък, не може да бъде по-ниско от
0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) не може да бъде по-нисък от
сумата 2580 лв. без ДДС, определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 223 куб. м
гнайси за плочи и 1167 тона гнайси за трошени
фракции, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на Община
Ивайловград цялото извършено концесионно
плащане без ДДС при условията и по реда на
чл. 81 от Закона за концесиите.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Барон“ – ООД, Хас
ково, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Стария даскал“
Kоординатна система „1970 г.“
Точка

718

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1

4530777.9

9463743.7

2

4530722.4

9463890.0

3

4530538.3

9463890.0

4

4530505.8

9463825.1

5

4530468.6

9463812.9

6

4530450.8

9463782.2

7
4530452.3
9463727.4
Обща концесионна площ – 41 090 кв. м.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Прис
танищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36 от
2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г. и бр. 93 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думата „приема“ се добавя
„след обсъждане със стопанския съвет“.
2. В т. 5 след думата „проекта“ се заменя
с „подготвения от стопанския съвет проект“.
3. В т. 7 след думите „пристанищните
такси“ се добавя „обосновани от директорите
на клоновете – териториални поделения на
предприятието, и приети от стопанския съвет“.
§ 2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Дейността на управителния
съвет на предприятието се подпомага от
стопански съвет, който се състои от директорите на клоновете – териториални поделения
на предприятието, и директора на дирекция
„Инфраструктура, акватория и собственост“.
(2) Стопанският съвет:
1. подготвя проекта на седемгодишната
програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, развитие и управление на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
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2. в съответствие с принципа на пропорционалността при разходване на събраните
приходи от пристанищни такси изготвя и
обсъжда с управителния съвет проектите
на годишни програми на предприятието по
чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ за изграждане,
реконструкция, рехабилитация и поддържане
на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
3. обсъжда и приема мотивираните предложения на директорите на клонове – териториални поделения, за изменение на размера
на пристанищните такси в съответния район
на действие на клона – териториално поделение, и подготвя мотивирано предложение на
генералния директор по чл. 14, т. 7.
(3) Членовете на съвета избират от състава
си председател и секретар. Изборът се извършва с явно гласуване, с мнозинство повече от
половината от присъстващите на събранието
по провеждане на избора.
(4) Членовете на управителния съвет имат
право да присъстват на заседанията на стопанския съвет и да участват в обсъжданията.
(5) Председателят на стопанския съвет:
1. насрочва заседани ята и у твърж дава
дневния ред;
2. ръководи заседанията на съвета;
3. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията
на съвета.
(6) В отсъствието на председателя неговите
функции се изпълняват от секретаря на съвета.
(7) Секретарят на стопанския съвет:
1. организира подготовката на заседанията;
2. подготвя проекта на дневен ред на заседанията на съвета;
3. изпраща копие от утвърдения дневен
ред на всички членове на стопанския съвет
и на управителния съвет на предприятието;
4. организира провеждането на заседанията,
включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;
5. води протокол на заседанията;
6. води архив на стопанския съвет;
7. осъществява и други възложени му от
председателя задачи, свързани с дейността
на съвета.“
§ 3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) Редовните заседания на стопанския съвет се провеждат най-малко два
пъти в годината.
(2) Заседанията на стопанския съвет се
свикват от неговия председател и се считат за
редовни, ако на тях присъстват не по-малко
от половината от членовете му. При липса
на кворум председателят отлага заседанието
за друга дата, но не по-късно от 7 дни и то
се счита за редовно проведено независимо от
броя на присъстващите членове.
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(3) За всяко заседание на стопанския съвет
се съставя дневен ред, който се изготвя от
секретаря, утвърждава се от председателя и
заедно с материалите по него се изпраща на
членовете на стопанския и управителния съвет
най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(4) Решенията на стопанския съвет се вземат
с обикновено мнозинство от присъстващите
негови членове и с явно гласуване.
(5) На заседанията на стопанския съвет се
води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на съвета.
(6) При изразяване на особено мнение от
член на съвета в срок от два работни дни от
провеждането на заседанието той представя на
председателя своите писмени мотиви, които
са неразделна част от протокола.
(7) Протоколите, решенията и другите
документи се съхраняват от секретаря.
(8) В срок до 7 дни след провеждането на
всяко заседание копия – извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове,
се изпращат от секретаря до всички членове
на стопанския съвет и управителния съвет.“
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. приходи от извършваните дейности по
чл. 115м, ал. 1, т. 18 ЗМПВВППРБ;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Главното управление на предприятието
е администратор на положителната разлика
между приходите и разходите от събраните
пристанищни такси на к лоновете – териториални поделения, която предприятието
разходва при спазване на принципа на пропорционалност чрез годишните програми,
изготвени от стопанския съвет, приети от
управителния съвет и утвърдени от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
§ 5. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) На основата на седемгодишната програма по ал. 1 ежегодно в законоустановения
срок предприятието представя за утвърждаване
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвена от
стопанския съвет в съответствие с принципа на пропорционалност при разходване на
събраните приходи от пристанищни такси
годишна програма за следващата календарна
година. Главното управление в зависимост от
планираните държавни капиталови разходи
включва за изпълнение в годишната програма обекти и дейности в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение.“
§ 6. В чл. 25 т. 1 се изменя така:
„1. оказва методическо съдействие на
директорите на клоновете – териториални
поделения на предприятието, при изготвянето,
изпълнението и поддържането на плановете
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за сигурност на пристанищните райони, които
включват пристанище за обществен транспорт
с национално значение;“.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста на ал. 1 след думите „като изпълнява функции по“ се добавя „методическо
ръководство на клоновете – териториални
поделения при:“;
б) в т. 7 думите „участие в“ се заличават;
в) в т. 8 думите „участие в“ се заличават;
г) в т. 9 думите „участие в“ се заличават;
д) в т. 16 думите „участие в“ се заличават;
е) в т. 17 думите „участие в“ се заличават;
ж) точка 20 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „подготвя“ се заменя с
„оказва съдействие на клоновете – териториални поделения, при подготовката на“;
б) в т. 3 думата „създава“ се заменя с
„подпомага изработването на“;
в) в т. 8 думите „подготвя и организира“
се заменят с „подпомага клоновете – териториални поделения на предприятието, при
подготовката и организацията на“;
г) точка 9 се отменя.
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Наименованието на чл. 32 „Дирекция
„Пристанищни услуги, статистика и екология“ се заменя със „Стратегическо развитие,
пристанищни услуги и екология“.
2. В ал. 1 думите „Пристанищни услуги,
статистика и екология“ се заменят със „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и
екология“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Клоновете – териториални поделения:
1. провеждат политиката на предприятието
в своя район на действие;
2. осъществяват в района си на действие
навигационното осигуряване на корабоплаването в териториално море, вътрешните морски
води, каналите и акваторията на пристанищата
освен в случаите, в които това е възложено
на Министерството на отбраната;
3. изграждат, реконструират, рехабилитират
и поддържат инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение, освен когато това е възложено на
концесионер или на еднолично търговско
дружество с държавно участие в капитала,
съгласувано с министъра на околната среда
и водите и създават условия за техническата,
технологичната и екологичната безопасност
на пристанищата за обществен транспорт на
съответната територия;
4. в района си на действие поддържат
съществуващите и изграждат нови подходни
канали, пристанищни акватории, морски и
речни депа за изхвърляне на драгажна маса,
вълноломи, защитни съоръжения и други,
обсл у ж ващи пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, както и
поддържат съществуващите и изграждат нови
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подходни канали, зони за подхождане и зони
за маневриране, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с регионално значение и
пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ,
съгласувано с министъра на околната среда
и водите;
5. предлагат ежегодно титулни списъци за
извършване на планови ремонти на обекти от
пристанищната инфраструктура, разположени
на тяхна територия; след утвърждаване на
списъците и включването им от стопанския
съвет в годишната програма на предприятието клоновете – териториални поделения,
създават организация за изпълнение на сключените договори и извършват контрола при
изпълнението им;
6. следят за изпълнението на договорите,
сключени за техния район на действие, и оказват съдействие на служителите и работниците
на предприятието при осъществяването на
контрола по изпълнението им;
7. организират събирането, обработката,
обобщаването, съхраняването и предаването
на главното управление на предприятието на
необходимите статистически данни съгласно
изискванията на ЗМПВВППРБ;
8. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията им;
9. събират приходите от пристанищните
такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифата за
пристанищните такси, събирани от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
одобрена с ПМС № 97 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 38 от 2007 г.; посл. изм., бр. 38 от 2010 г.),
в района им на действие;
10. предприемат необходимите действия по
получаване на виза за проектиране на пристанище за обществен транспорт с национално
значение или на отделни обекти в него в
съответствие с района им на действие, както
и за разрешение за строеж и разрешение за
ползване на обектите, в случай че същите не
се издават на концесионера, в съответствие
със сключен концесионен договор, съгласувано
с управителния съвет и генералния директор
на предприятието;
11. осъществяват контакти с държавните
органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното
развитие на региона и преодоляването на
последствията от стихийни бедствия и аварии;
12. подготвят документацията при възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки или за отдаване под
наем на обекти в района им на действие по
реда и при условията на Закона за държавната
собственост и правилника за неговото прилагане в съответствие на обема на представителна
власт и ги представят на управителния съвет
и генералния директор на предприятието за
утвърждаване;
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13. участват в съставянето или изискват
съставянето на констативни протоколи за
възникнали застрахователни събития;
14. подпомагат министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в процеса на осъществяване на контрол по
изпълнението на концесионните договори и
договорите с едноличните търговски дружества
за извършване на пристанищни услуги и на
дейности по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, включително като изготвят мотивирани становища
до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и определят представители в комисиите по чл. 105, ал. 1 от Закона
за концесиите, на които е възложен текущият
контрол по изпълнението на концесионни договори за съответния район на действие; копие
от проведената кореспонденция се изпраща в
главното управление за сведение;
15. участват в изготвянето на проект на
седемгодишна програма за изграж дането,
реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение по чл. 115у,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
16. участват в изработването на годишна
програма за следващата календарна година по
чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна информация за приходите, разходите, инвестициите
и финансиранията, в т. ч. и за обосноваване
на необходимите разходи за осигуряването
на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 – 4
ЗМПВВППРБ, постигане на безопасност на
корабоплаването в каналите и акваторията
на пристанищата, проектиране, изграждане,
развитие, безопасност и поддръжка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и на вълноломите и
укрепителните съоръжения в прилежащата
им акватория за съответния район;
17. участват в изработването на генерални планове за пристанищата за обществен
транспорт с национално значение по чл. 112а
ЗМПВВППРБ и актуализацията им;
18. осъществяват дейността по контрол,
анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и
извършване на мониторинг на съоръженията
в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
19. изготвят ежегодно анализи на необходимите инвестиции за поддръжка и развитие
на пристанищната инфраструктура с оглед
обосноваване на предложения за промяна в
размера на пристанищните такси и след разглеждането им в стопанския съвет ги представят на управителния съвет на предприятието;
20. планират дейности и подготвят мотивирани доклади с предложения за основните
насоки за техническо и технологично развитие на поддържането, рехабилитацията и
ремонта на пристанищната инфраструктура,
като подготвят и съответните технико-икономически обосновки с оглед осигуряване
на финансови източници за изпълнение на
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годишните програми за развитие на пристанищната инфраструктура на база на оценка
на техническото є състояние;
21. изготвят технически задания и необходимите документи по подготовката, проектирането и финансирането на инвестиционните
обекти и ги изпращат в главното управление
на предприятието за одобрение;
22. организират специализирани технически съвети в областта на проектирането,
поддържането и ремонта на пристанищната
инфраструктура;
23. участват в експертни съвети в предприятието по въпроси за развитието на пристанищната инфраструктура;
24. контролират изпълнението на задълженията на изпълнителите по сключени договори;
25. подготовят техническите и технологичните параметри за изпълнение на инвестиционните проекти и свързаните с това изисквания
към участниците (кандидатите), технически
задания и документация на процедурите по
Закона за обществените поръчки и участват
в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществени поръчки;
26. контролират изпълнението на обектите, заложени в инвестиционната програма,
изпълнението на договорите, работата по
изпълнението на строителството на обекти
и подобекти, включително до изтичане на
гаранционните срокове;
27. одобряват годишните инвестиционни
програми на държавните пристанищни оператори по § 74, ал. 3 ПЗРЗИДЗМПВВППРБ
(ДВ, бр. 24 от 2004 г.) и техните актуализации,
осъществяват контрол по тяхното изпълнение и приемат съответните обекти, като
представят отчети в главното управление на
предприятието за това;
28. извършват анализи, контролират и
координират работата по изпълнение на строителството на обекти и подобекти, изготвят
междинни, годишни и заключителни доклади за изпълнение, оперативен мониторинг и
координация на дейностите по изпълнение
на договорите, докладват проблемите в инвестиционния процес и правят предложения
за решаването им;
29. подготвят документите, необходими за
издаване на актове за държавна собственост,
осигуряват поддържането им в актуално състояние и водят актова книга на недвижимите
имоти, предоставени за управление и собственост на предприятието в съответния район;
30. организират набирането, поддържането
в актуално състояние и предоставянето на
специализирани данни за обектите по чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и създаването на специализирани
карти, регистри и информационни системи
за пристанищата за обществен транспорт с
национално значение за съответния район
на действие;
31. създават устройствени планове в съответствие със Закона за устройство на територията за недвижимите имоти, които са
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предоставени за управление на предприятието
за съответния район на действие, и поддържат
база данни за съществуващите такива;
32. изготвят, поддържат и съхраняват регистър, съдържащ данни за пристанищната
инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение за съответния район на действие;
33. съставят и поддържат регист ър на
проведените обществени поръчки в клона –
териториално поделение, при изпълнение на
инвестиционната програма на предприятието
за съответния район на действие;
34. осигуряват техническо и документално
съдействие при отчуждаване на недвижими
имоти на трети лица за изгра ж дане или
разширение на пристанища за обществен
транспорт с национално значение в района
им на действие;
35. подготвят и организират процедури
за разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието в района им на
действие, както и отговарят за контрола по
изпълнението на сключените договори за наем
в съответствие с действащото законодателство;
36. участват в процедурите при фактическото приемане и предаване на недвижимите
имоти – публична и частна държавна собственост;
37. участват в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието;
38. изработват разчети и отчети за себестойността на услугата „Достъп до пристанище
по чл. 93, ал. 1 – 4 ЗМПВВППРБ“;
39. ежедневно събират и анализират от
съответните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ статистическа
информация;
40. провеждат процедурите и сключват договори с пристанищни оператори по чл. 115м,
ал. 1, т. 11 ЗМПВВППРБ за извършване на
пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и осъществяват контрола
по изпълнението на сключените договори с
пристанищните оператори, като следят за наличието на необходимите технически средства
за извършване на съответната пристанищна
услуга от специализираните пристанищни
оператори в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
41. отговарят за наличието, изпълнението
и поддържането на плановете за сигурност
на пристанищните райони, които включват
пристанището за обществен транспорт с национално значение от техния район на действие;
42. извършват съпътстващи дейности по
чл. 116а ЗМПВВППРБ в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
43. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Кодекса
на труда.“
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 3 се отменя;
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б) точка 6 се отменя;
в) създава се т. 8:
„8. изготвя и представя за одобрение на
управителния съвет ежегоден доклад за дейността и състоянието на клона;“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) След одобряване от управителния
съвет и делегиране от генералния директор
управителят на клона:
1. представлява Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина по отношение
на дейността на клона;
2. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в района на действие
на клона;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите
в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за съответното териториално
поделение;
4. налага дисциплинарни наказания.
(5) След упълномощаване от генералния
директор по чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки управителят на клона изпълнява
правомощията на възложител на обществени поръчки за строителството, доставките
и услугите за дейността на териториалното
поделение при спазване на изискванията на
Закона за обществените поръчки за определянето на приложимите процедури, като се
вземат предвид стойностите на поръчките в
рамките на цялото предприятие.“
Министър:
Данаил Папазов
685

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за акцизите и данъч
ните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.;
доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от
2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.)
§ 1. В приложение № 9д към чл. 57, ал. 3
в т. I. „Задължение на поръчителя“ след т. 5,
изречение първо се създава т. 6:
„6. За целите на тази гаранция банката
посочва служебен адрес за кореспонденция
и съобщения .........................................................
...................................................................................“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Чобанов
801
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5
от 2010 г.; доп., бр. 42 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 6 от 2013 г.; изм., бр. 92 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. генералния директор – за служителите
в генералната дирекция и за директорите на
дирекции и ръководителите на задгранични
представителства, чиято дейност наблюдават,
съгласно заповед на министъра на външните
работи;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. постоянния секретар – за директорите
на дирекции „Външнополитическо планиране,
информация и координация“, „Международно
право и право на ЕС“, „Правна“, „Ситуационен
център“, „Консулски отношения“ и „Човешки
ресурси“;“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. министъра – за постоянния секретар,
генералните директори, главния секретар,
главния инспектор и директорите на дирекции „Вътрешен одит“, „Държавен протокол“,
„Външноикономически отношения“ и „Пресцентър“;“.
4. Създава се нова т. 8:
„8. директора на дирекция „Консулски
отношения“ – за ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 2, т. 4
и 5 от Закона за дипломатическата служба.“
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 на ал. 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Министърът е контролиращ ръководител при оценяването на ръководителите на
задгранични представителства и на служителите в Инспекторат и в дирекция „Вътрешен
одит“.“
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 3. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) Оценката при повишаване в дипломатически ранг се изготвя от оценяващия ръководител по чл. 15. Оценката при повишаване
в дипломатически ранг на ръководител на
задгранично представителство се изготвя от
постоянния секретар.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба на
Наредба № 2 от 2008 г. за условията и реда за
провеждане на конкурсите за дипломатичес
ки служители (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) думите
„Правилника за езиковата квалификация на
служителите в Дипломатическата служба,
утвърден от министъра на външните работи“

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

се заменят с „Наредба № 1 от 14.10.2013 г.
за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите
в дипломатическата служба (ДВ, бр. 92 от
22.10.2013 г.)“.
§ 5. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от
1.01.2014 г.
Министър:
Кристиан Вигенин
693

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 6 от
2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.1. „Производствени инвестиции в аквакул
турата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура,
риболов във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакул
тура“ от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република Бълга
рия, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 35 от 2012 г.; изм., бр. 44 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 32, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Заявката за окончателно плащане се подава
не по-късно от 31 август 2015 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
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Наредба за допълнение на Наредба № 10 от
2012 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3.
„Инвестиции за реконструкция и модерниза
ция на рибарски пристанища, кейови места
за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ инте
рес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд за ри
барство за програмен период 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 32, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Заявката за окончателно плащане се подава
не по-късно от 31 август 2015 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
746
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергий
ните обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм.,
бр. 77 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 3 думите „и Правилника за прилагане
на Закона за горите (ППЗГ)“ се заличават;
б) в т. 5 думите „паметници на културата“
се заменят с „културни ценности“, а думите
„Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със „Закона за културното
наследство“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се изисква разработване на подробен
устройствен план, когато титуляр на сервитут
изгражда нови проводи, ако техният сервитут
попада изцяло в сервитута на съществуващ
енергиен обект. Разпоредбата не се прилага
при изграждането на площадкови енергийни
обекти.“
§ 2. В чл. 7, ал. 2 думите „инвестиционния
проект“ се заменят с „подробния устройствен
план“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4, буква „б“ думите „земи извън
горския фонд“ се заменят с „поземлени имоти
извън горски територии“.
2. В т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по чл. 22, ал. 12“.
§ 4. В чл. 18, т. 4 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен в случаите по чл. 22, ал. 12“.
§ 5. В чл. 20, ал. 3, т. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на изграждането на площадкови обекти и на шахти от
лица, различни от титуляря на сервитута“.
§ 6. В чл. 21, т. 6 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен в случаите по чл. 22, ал. 12“.
§ 7. В чл. 21б, ал. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите по
чл. 22, ал. 12“.
§ 8. Член 22 се изменя така:
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„Чл. 22. (1) Безсрочни или за определен
срок сервитути на енергийните обекти върху
поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, се учредяват:
1. с решение от Министерския съвет – за
поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, по предложение
на министъра на земеделието и храните;
2. със заповед от министъра на земеделието и храните – за поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост, по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите:
а) за въздушни електропроводи над 20 kV;
б) за обхвата на съоръжения от вятърни
централи (ветрогенераторни паркове) и фотоволтаични системи (фотоволтаични паркове);
3. със заповед от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите – за
поземлени имоти в горски територии – частна
държавна собственост, за енергийните обекти,
извън тези по т. 2;
4. със заповед от кмета на общината след
решение на общинския съвет – за поземлени
имоти в горски територии – общинска собственост.
(2) Приемането на подробен устройствен
план за сервитутите на енергийните обекти
се разрешава след уведомяване на лицата по
чл. 62, ал. 1 от Закона за горите. Уведомяване
не се извършва за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията.
(3) За учредяване на сервитутите по ал. 1
се подава писмено заявление до:
1. министъра на земеделието и храните – за
поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, както и за
обектите по чл. 22, ал. 1, т. 2;
2. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за поземлени
имоти в горски територии – частна държавна
собственост, извън обектите по т. 1;
3. кмета на общината – за поземлени имоти
в горски територии – общинска собственост.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. влязъл в сила акт на компетентен орган
за одобряване на подробен устройствен план
по чл. 64, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката
с приложена извадка от графичните и текстовите материали относно служещите имоти;
2. скици на служещите имоти с означена
площ и координати на граничните точки на
сервитута и скица на господстващия имот;
3. документ за определяне на цената за
учредяване на сервитута.
(5) В заявлението се посочват данни на
заявителя – фирма, ЕИК, седалище и адрес
на управление, трите имена на лицето за
контакти и адрес за кореспонденция – за
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юридическите лица и едноличните търговци;
трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес
за кореспонденция – за физическите лица.
(6) Органът по ал. 1, т. 1 – 4 се произнася
по заявлението в едномесечен срок от датата
на постъпването му, като учредява сервитут
или постановява отказ.
(7) За учредяване на сервитути на енергийните обекти върху поземлени имоти в горски
територии – държавна и общинска собственост, се заплаща еднократно обезщетение,
което се посочва в акта за учредяването му.
Обезщетението включва цената за учредяване
на сервитута, определена с наредбата по чл. 86,
ал. 2 от Закона за горите, и цената за компенсационно залесяване, определена по реда
на чл. 86, ал. 5 от Закона за горите. Оценката
за учредяване на сервитути на енергийните
обекти върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост,
включва и стойността на дървесината.
(8) Актовете по ал. 6 се съобщават и могат
да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Еднократното обезщетение по ал. 7 се
заплаща в тримесечен срок от влизането в
сила на акта за учредяване на сервитута. В
случай че обезщетението не бъде заплатено в
определения срок, правата на лицето, в чиято
полза е учреден сервитутът, се погасяват.
(10) Въз основа на влезлия в сила акт за
учредяване на сервитут на енергиен обект
върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, и
извършеното плащане на дължимото обезщетение се сключва договор между заявителя
и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на
общината.
(11) Титулярят на сервитута е длъжен за
своя сметка да поддържа територията, върху
която е учреден сервитутът, в състояние, което да гарантира безопасната експлоатация
на енергийния обект.
(12) Собствеността върху дървесината от
поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, върху които
са учредени сервитути на енергийни обекти,
е на титуляря на сервитута, като добивът и
разпореждането с дървесината се организира
от него и за негова сметка по реда на Закона
за горите.“
§ 9. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на регионалното развитие, министъра на земеделието и
храните и министъра на инвестиционното
проектиране.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
т. 1 се създава ред 1б:

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

„
1б.

Основна площадка на фотоволтаична система (фотоволтаичен парк)

Не се п редви ж да
сервит у тна зона
около основната
площадка на фотоволтаична система
(ф о т о в о л т а и ч е н
парк)

“
§ 11. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 2, колона 2 „Вид на обекта/съо
ръжението“ думите „Компресорни станции
(КС), газоразпределителни (ГРС) и автоматични газоразпределителни станции (АГРС)“
се заменят с „Компресорни станции (КС),
газоразпределителни станции (ГРС), автоматични газоразпределителни станции (АГРС),
газоизмервателни станции (ГИС) и сондажи“.
2. На ред 3:
а) в колона 2 „Вид на обекта/съоръжението“
думите „Газоизмервателни станции (ГИС)“ се
заменят с „Очистни съоръжения (ОС), линейни
кранове (ЛК), кранове на отклонения (КО),
охранителни кранове на отклонения (ОКО),
дренажни устройства с подземни и надземни
цистерни“;
б) в колона 3 „Минимални размери на
сервитутната зона, m“ думите „1. Извън урбанизирани територии: участък с широчина
10 m около външната граница на обекта. 2. В
урбанизирани територии: приема сервитута на
обслужвания обект/съоръжение.“ се заменят
с „Участък с широчина 5 m около външната
граница на обекта“.
3. На ред 4, колона 2 „Вид на обекта/съоръжението“ думите „Обслужваеми (ОУП) и
необслужваеми усилвателни пунктове (НУП),
станции за катодна защита (СКЗ)“ се заменят
с „Необслу ж ваеми усилвателни пунктове
(НУП), станции за катодна защита (СКЗ),
контролни пунктове на линейни кранове“.
4. На ред 5, колона 3 „Минимални размери
на сервитутната зона, m“:
а) създава се нова т. 3:
„3. Сервитутната зона на преносни газопроводи в горски територии е по 10 m от двете
страни на оста на газопровода независимо от
неговия диаметър.“;
б) създава се т. 4:
„4. Сервитутната зона на преносни газопроводи в горски територии е по 15 m от двете
страни на оста на газопровода независимо от
неговия диаметър – само в зони на въздушни
преходи в горски територии.“;
в) досегашната т. 3 става т. 5 и в нея думите
„при спазване на ограничението по т. 2“ се
заменят с „на газопровода“.
5. Създава се ред 7а:
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„
7а. Свързва щ и При диаметър Е к с п л о а т а 
газопроводи до Ду 150 mm: ция, изграж(шлейфи)
ивица с широ- дане и ремонт.
чина по 6 m от
двете страни от
оста на газопровода.

“
§ 12. Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите „горите и земите от горския
фонд“, „гори и земи от горския фонд“, „земи
и гори от горския фонд“, „горите от горския
фонд“, „площи от горския фонд“ и „земи от
горския фонд“ се заменят с „поземлени имоти
в горски територии“.
Министър на икономиката и енергетиката:
Драгомир Стойнев
Министър на земеделието и храните:
Димитър Греков
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10580
от 12 юли 2013 г.

по административно дело № 1856 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Йордан Константинов, и
членове: Искра Александрова и Благовеста
Липчева, с участието на секретар-протоколиста Благовеста Първанова разгледа административно дело № 1856 по описа за 2013 г.
на Върховния административен съд – първо
отделение, докладвано от председателя Йордан
Константинов.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от Административнопроцесуалния кодекс.
Постъпила е жалба от д-р Рали Петров
Димит ров, дейст ващ като ЕТ „Д-р Ра ли
Димитров – Амбулатория за индивидуална
практика за извънболнична специализирана
психиатрична помощ“ – София, и д-р Гергана Костадинова Прокопиева, действаща
като ЕТ „Хела – Д-р Гергана Прокопиева –
АИИСПП“ – София, срещу:
1. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106
от 2004 г.), изменена с § 13, т. 1 от ПЗР на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
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бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 100 от 2012 г.) в
частта на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 – нова
(ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), и
2. Наредба № 40 от 24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на
основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 112 от
2004 г.) в частта на т. 5 от приложение № 8а
към разпоредбата на член единствен (нова,
приета с § 8 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне
на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 99
от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и в частта
на т. 5 от приложение № 9а (нова, приета с
§ 10 на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в
сила от 1.01.2013 г.).
Развиват се оплаквания, че при издаването
на актуваните подзаконови нормативни актове
министърът на здравеопазването е действал
извън рамките на предоставената му от закона
нормотворческа компетентност по чл. 45, ал. 2
от Закона за здравното осигуряване и чл. 30,
ал. 3 от Закона за здравето. Посочва се още,
че атакуваните разпоредби не съответстват на
действащи разпоредби на нормативни актове
от по-висока степен съгласно изискванията
на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните
актове. Конкретно се посочва, че същите са
в противоречие с нормите на чл. 4, ал. 2 от
Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 1,
т. 1, буква „г“ от Закона за лечебните заведения. На отделен ред се развиват оплаквания
за противоречие на разпоредбите с принципа
на равнопоставеност на лицата при ползването
на здравни услуги – чл. 2, т. 1 от Закона за
здравето, и принципа на особена закрила на
лицата с психически разстройства – чл. 2, т. 5
от Закона за здравето. По изложените основания се иска прогласяване на нищожността
на оспорените разпоредби. Алтернативно се
иска тяхната отмяна като незаконосъобразни.
Претендира се присъждане на разноски.
Ответният по жалбата министър на здравеопазването чрез своите процесуални представители взема становище за недопустимост на
оспорването, а като алтернативно поддържа
становище за неоснователност на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.
С определение от 12.02.2013 г. е оставено
без уважение искането на жалбоподателите
за спиране на действието на оспорените подзаконови нормативни разпоредби.
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С определение № 3731 от 19.03.2013 г., постановено по адм.д. № 3360/2013 г., петчленен
състав на Върховния административен съд,
първа колегия, е отменил определение от
12.02.2013 г. на Върховния административен
съд, състав на първо отделение, по адм.д.
№ 1856 по описа за 2013 г. в обжалваната
част, като вместо него е постановил друго
такова, с което е спрял изпълнението на чл. 2,
ал. 5 – нова (ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.), от Наредба № 39 от 16.11.2004 г.
на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(ДВ, бр. 106 от 2004 г.), изменена с § 13, т. 1 от
ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 100 от 2012 г.); на
т. 5 от приложение № 8а към разпоредбата на
член единствен (нова, приета с § 8 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на
здравни дейности, гарантирани от бюджета
на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.) и на т. 5 от приложение № 9а към
разпоредбата на член единствен (нова, приета с
§ 10 на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.) от Наредба № 40 от
24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.).
При условията на чл. 189, ал. 2 АПК с определение от 2.04.2013 г. е допуснато встъпване на
страната на оспорващите на следните страни:
Д-р Лилия Георгиева Кичева – действаща
като ЕТ „Д-р Лилия Кичева – Амбулатория
за индивидуална практика за специализирана психиатрична помощ“ – Пловдив; д-р
Крист ина Стан чева Станева – дейст ваща
като ЕТ „ИПСМП – Д-р Кристина Станчева“ – Търговище; д-р Анка Петрова Атанасова – Търговище; д-р Мадлена Димитрова
Борисова – Разг ра д; д-р Весел к а Бонева
Пет рова – осъществяваща т ърговска дейност като „Медицински център Д-р Бонева“ – ЕООД, Търговище; д-р Венелин Кирилов
Грудков – действащ като ЕТ „Индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ – Психиатър Д-р Венелин Грудков“ – Горна Оряховица; д-р Лиляна Илиева Стойкова
в качеството є на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ по
психиатрия – гр. Дряново; д-р Нина Атанасова
Ковачева – лекар-психиатър в ДКЦ 1 „Света
К лиментина – Варна“ – ЕООД, Варна; д-р
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Татяна Колева Аврамова – лекар-психиатър
в „Амбулатория за индивидуална практика
за специализирана медицинска помощ“ (психиатрия) – Варна; д-р Виолета Димитрова
Костова – действаща като ЕТ „Д-р Виолета
Костова ИПСМП“ – Перник; д-р Диана Михайлова Радулова-Милева – лекар-психиатър
в „ДКЦ І – Габрово“ – ЕООД, Габрово; д-р
Диана Радославова Христова – лекар-психиатър в „ХVІІ ДКЦ София“ – ЕООД, София; д-р
Валентина Иванова Панагонова – действаща
като ЕТ „Д-р Валентина Панагонова – Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ“ – Хасково;
д-р Илка Иванова Кръстева – действаща като
ЕТ „Д-р Илка Кръстева – Ин диви д уа лна
специализирана медицинска помощ по психиатрия“ – гр. Дупница; д-р Николай Ванков Николов – осъществяващ дейност като лечебно
заведение – „Амбулатория за специализирана
медицинска помощ – психиатрия – индивидуална практика д-р Н. Николов“ – Видин;
д-р Борян Илиев Калчев – осъществяващ
дейност като Амбулатория за индивидуална
практика за изънболнична специализирана
психиатрична помощ – Видин; д-р Неделчо
Димитров Ников – осъществяващ търговска
дейност като „Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по
психиатрия – Ников, Господинова, с-ие“ – СД,
Сливен; д-р Нели Тончева Антонова – осъществяваща търговска дейност като „Д-р
Антонова – Специализирана индивидуална
практика – Амбулатория за извънболнична
медицинска помощ по психиатрия“ – ЕООД,
Сливен; д-р Иво Борисов Духленски – осъществяващ трудова дейност като лекар-психиатър в „ДКЦ ІІ – Плевен“ – ЕООД, Плевен;
д-р Веселка Димитрова Василева – осъществяваща търговска дейност като „Индивидуална практика за специализирана медицинска
помощ – Д-р Василева 2002“ – ЕООД, Търговище; д-р Лияна Боянова Бакърджиева – като
„Индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ по психиатрия – д-р Лияна
Бакърджиева“ – Бургас; д-р Ивелина Генова
Сталева – осъществяваща търговска дейност
като ЕТ „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – психиатрия – Д-р
Ивелина Сталева“ – Стара Загора; д-р Диана
Андреева Бъркашка – осъществяваща търговска дейност като „Д-р Диана Бъркашка –
АИПСИМП по психиатрия“ – ЕООД, Плевен;
д-р Нели Ганева Стефанова – осъществяваща
търговска дейност като лекар-психиатър в
„МЦ І – Долна Митрополия“ – ЕООД, Долна
Митрополия; д-р Антонина Йорданова Калчева – лекар-психиатър в МЦ „Трета поликлиника“ – ЕООД, за извънболнична специализирана психиатрична помощ – Стара Загора;
д-р Екатерина Евлогиева Милева – действаща
като ЕТ „Д-р Екатерина Милева – ИПСМПП –
КПЗ“ – Амбулатория за индивидуална прак-
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тика за извънболнична специализирана психиатрична помощ – Перник; д-р Иванка Михайлова Христева – осъществяваща дейност като
Амбулатория за специализирана медицинска
помощ – индивидуална практика – Пазарджик; д-р Ирена Петрова Добрева – действаща
като ЕТ „Д-р Ирена Добрева АИПСМП по
психиатрия“ – гр. Разлог; д-р Донка Стойчева
Терзиева – осъществяваща дейност като „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия“ – Стара Загора;
д-р Иванка Илиева Велева – лекар-психиатър
в „ДКЦ ІІ – Плевен“ – ЕООД, Плевен; д-р
Елена Маринова Василева – действаща като
ЕТ „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – Д-р Елена Маринова“ – Търговище; д-р Емилия Димитрова
Балукова – действаща като ЕТ „Индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ – Д-р Емилия Димитрова“ – Търговище;
д-р Никола Стефанов Марков – действащ
като ЕТ „Д-р Никола Марков – АИПСМП по
психиатрия“ – Пловдив; д-р Пенка Стефанова
Филекова – лекар-психиатър в „ДКЦ 1 Габрово“ – ЕООД, Габрово; д-р Уляна Димитрова
Андреева-Панайотова – лекар-психиатър в МЦ
„Хипоталамус“ – ООД, Пловдив; д-р Петър
Георгиев Цингов – лекар-психиатър в „ДКЦ
І – Ямбол“ – ЕООД, Ямбол; д-р Екатерина
Лазарова Стоянова-Иванова – осъществяваща
медицинска дейност като „Амбулатория за
индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ – Д-р Стоянова“ – Хасково; д-р Костадинка Димитрова Крумова – в
качеството є на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ по
психиатрия в АМЦСМИ „Олимед“ – ООД,
Варна; д-р Люба Атанасова Хаджийска – лекар -пси х иат ър в „А Г ПСПП – Фи липопо лис“ – ООД, Пловдив; д-р Любка Симеонова
Илиева – действаща като ЕТ „Д-р Любка
Илиева“ – А мбулатори я за ин диви д уа лна
практика за извънболнична специализирана
психиатрична помощ“ – Пловдив; д-р Марияна
Неделчева Бранкованова – осъществяваща
т ърговска дейност като „А мбулатори я за
специализирана извънболнична медицинска
помощ по психиат ри я – Д-р Бранкованова“ – ЕООД, Русе; д-р Красимира Иванова
Алдинова – действаща като ЕТ „Д-р Красимира Алдинова – АИПСМП“, Ямбол; д-р Мишо
Ангелов Мишев – осъществяващ дейност като
лекар-психиатър – Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска
помощ – психиатрия – Ловеч; д-р Александър Любенов Лалчев – действащ като ЕТ
„Индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ – лекарски кабинет – Д-р
А лександър Лалчев“ – гр. Павликени; д-р
Иван Георгиев Тянев – действащ като ЕТ
„Индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ – Д-р Иван Тянев“ – Тър-
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говище; д-р Стефка Николаева Сярова – лекар-психиатър в СД „Групова практика за
специализирана извънболнична медицинска
помощ по психиатрия – Ников, Господинова,
с-ие“ – Сливен; д-р Алина Милушева Десимирова – лекар-психиатър в „ДКЦ ІІІ – Плевен“ – ЕООД, Плевен; д-р Мариана Христова
Генова – действаща като ЕТ „Д-р Мариана
Генова – ИПСМП“ – гр. Омуртаг; д-р Маргарита Куртева Радева – действаща като ЕТ
„АИПСМП – д-р Маргарита Радева“ – гр. Елхово; д-р Таня Петкова Йорданова – осъществяваща търговска дейност като „АИПСМП по
психиатрия – Д-р Таня Йорданова“ – Ямбол;
д-р Ивайло Райчев Райчев – представляващ
„АСИМП – Индивидуална практика по психиатрия Д-р Райчев“ – ЕООД, Русе; СД „Групова
практика за специализирана извънболнична
медицинска помощ по пси х иат ри я – Ников, Господинова, с-ие“ – представл явано
от Емилия Господинова Кондева – Сливен;
Националната организация на потребители
на психично-здравни услуги – представлявана
от Красимир Запринов Гегов – София; Българския лекарски съюз (БЛС), представляван
от д-р Цветан Райчинов.
Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, като обсъди
събраните по делото доказателства и доводите
на страните, намира за установено следното:
Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията
на Република България Върховният административен съд се произнася по спорове за
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, както и на други
актове, посочени в закона. Тези актове имат
нормативен характер, с тях се създават права
и задължения за неограничен кръг правни
субекти, за които съществува правен интерес
да ги обжалват пред ВАС, ако считат, че те
противоречат на закона като нормативен акт
от по-висока степен и накърняват правата
и законните им интереси. Съгласно чл. 187,
ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове
могат да бъдат оспорени без ограничение във
времето.
В писмената защита на ответния министър
на здравеопазването са правят възражения
за недопустимост на подадените жалби, като
аргументите в тази насока са групирани в
следните основания:
1. Разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредба
№ 39 на министъра на здравеопазването за
профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.), изменена с
§ 13, т. 1 от ПЗР на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне
на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 100 от
2012 г.), вече не съществува във вида, в който
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е била оспорена, тъй като е променена с § 1,
т. 1 от Наредбата за допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г., обнародвана в „Държавен
вестник“, бр. 33 от 2013 г. Несъществуването
на оспорван текст от нормативен акт в оспорената редакция представлява отрицателна
процесуална предпоставка, която не е нарочно
предвидена в разпоредбата на чл. 159 АПК,
която не е нарочно предвидена, но изключва
правото на оспорване.
2. При сега действащата разпоредба на чл. 2,
ал. 5 от Наредба № 39 от 2004 г. за жалбоподателите не съществува правен интерес от понататъшно поддържане на жалбата, тъй като
извършените промени в разпоредбата водят
до промяна в дейностите, които се извършват
от лечебните заведения за извънболнична
помощ по отношение на диспансеризацията
на лице с психични заболявания. Посочва се,
че новосъздадените тестове към чл. 2, ал. 5
от наредбата дават възможност включването
на пациент на диспансерно наблюдение вече
да се извършва от специалист по психиатрия
от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода
на диспансерното наблюдение на пациента,
а необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година
от определения период.
3. Жалбата е недопустима и поради липсата на изискуеми я по силата на закона
правен интерес от оспорване на подзаконов
нормативен акт, очертан в разпоредбата на
чл. 186, ал. 1 АПК. По тази точка се твърди,
че правният интерес се обосновава с нарушаване на конкретни твърдени права, а двамата
жалбоподатели не притежават такива права,
които да се засягат с оспорените разпоредби.
Част от аргументите в подкрепа на тази точка
се развиват в становището на ответника по
съществото на жалбата.
Доколкото въпросът за допустимостта на
жалбата е предпоставка за нейното разглеждане по същество, същият следва да бъде
разгледан приоритетно. По направените възражения настоящият съдебен състав съобрази
следното:
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Записът в цитираната разпоредба е императивен и категорично сочи за осъществяване на
непосредствен, пряк и личен правен интерес
като предпоставка за оспорване на подзаконов
акт. Наличието на такъв според чл. 159, т. 4
АПК е основание за допустимост на подадената жалба.
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Предмет на оспорване според подадените
жалби са разпоредби на:
1. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106
от 2004 г.), изменена с § 1, т. 1 от ПЗР на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 100 от 2012 г.) в
частта на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 – нова
(ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), и
2. Наредба № 40 от 24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на
основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 112 от
2004 г.) в частта на т. 5 от приложение № 8а
към разпоредбата на член единствен (нова,
приета с § 8 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне
на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 99
от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и в частта
на т. 5 от приложение № 9а (нова, приета с
§ 10 на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в
сила от 1.01.2013 г.).
По силата на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за
лечебните заведения амбулаториите за първична или специализирана медицинска помощ в
качеството си на лечебни заведения могат да
извършват различни действия в областта на
здравеопазването, в това число и диспансеризация – буква „г“, в това число и на лица
с психични заболявания. С влизането в сила
на оспорените разпоредби на Наредба № 39 от
16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването
за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена въз основа на чл. 30, ал. 3 от
Закона за здравето (ЗЗ), считано от 1.01.2013 г.
е променен редът на диспансеризация на лица
с психични заболявания, като е прието, че
диспансеризация на психичните заболявания
се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за психично здраве.
Тъй като по силата на закона – чл. 11, ал. 1,
т. 1, буква „г“ ЗЛЗ, лекарите, упражняващи
дейност като амбулатории за специализирана
медицинска помощ, имат право да извършват
диспансеризация на болни, а с оспорените
разпоредби се изключва възможността да
извършват такава по отношение на лица с
психични заболявания, за тях е налице правен
интерес от тяхното оспорване. В този смисъл
следва да бъде прието, че за жалбоподателите
(и първоначалните двама и останалите присъединени), които упражняват дейност като
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амбулатории за специализирана медицинска
помощ, е налице правен интерес от обжалване
по смисъла на чл. 186 АПК и направеното
възражение за липса на такъв от страна на
ответника се явява неоснователно. Отделно
от това следва да бъде прието, че по този въп
рос преюдициално произнасяне се съдържа и
в определенията по искането за спиране на
действието на оспорените разпоредби, с които
определения се приема, че жалбоподателите
имат правен интерес да оспорват посочените норми, като в противен случай не би се
стигнало до спиране на тяхното действие при
условията на чл. 190 АПК.
По изложените по-горе мотиви правен интерес от оспорване е налице и по отношение
на присъединените жалбоподатели Български
лекарски съюз като съсловна организация на
лекари, в това число и такива, извършващи
дейността като амбулатории за специализирана медицинска помощ, Национална организация на потребители на психично-здравни
услуги – София.
С оглед на данните по делото следва да
бъдат приети за неоснователни и възраженията на ответника по т. 1 и 2. Първоначалната
(оспорена) редакция на чл. 2, ал. 5 от Наредба
№ 39 определя, че диспансеризация на психичните заболявания се провежда в лечебни
заведения за болнична помощ и в центрове
за психично здраве. С § 1, т. 1 от Наредбата
за допълнение на Наредба № 39, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2013 г.,
към първоначалната редакция на нормата
са добавени две нови изречения, според които включването на пациент на диспансерно
наблюдение се извършва от специалист по
психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя
и периода на диспансерното наблюдение на
пациента; необходимостта от продължаване
на диспансерното наблюдение на пациента
задължително се преценява в края на всяка
година от определения период.
Анализът на първоначалната и сега действащата редакция на разпоредбата налагат
извода, че оспореният текст продължава да
съществува, което обосновава правния интерес
на оспорващите от неговото обжалване. Добавянето на две нови изречения, които дават
възможност на специалисти по психиатрия от
специализираната извънболнична медицинска
помощ да извършват определени действия,
свързани с провеждане на диспансеризацията
от лечебните заведения за болнична помощ и
центровете за психично здраве, не означава,
че е променен редът на извършване на диспансеризация на психичните заболявания,
установен с първоначалната редак ци я на
чл. 2, ал. 5 от Наредба № 39. В този смисъл
следва да бъде прието, че и след изменението на разпоредбата, извършено с § 1, т. 1 от
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Наредбата за допълнение на Наредба № 39,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 33 от
2013 г., за жалбоподателите съществува правен
интерес от нейното оспорване.
Предвид гореизложеното следва да бъде
прието, че за жалбоподателите съществува
правен интерес от оспорване на процесните
разпоредби и жалбата им следва да бъде разгледана по същество.
Оплакванията ще бъдат разгледани по реда
на тяхното излагане.
Първото основно оплакване, развито в
т. ІІ от жалбата, се изразява в излагане на
твърдения, че при издаване на оспорените
подзаконови разпоредби министърът на здравеопозването е действал извън рамките на
предоставената му от закона нормотворческа
компетентност. На база на тълкуване на разпоредбите на чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) и чл. 30, ал. 3
от Закона за здравето (ЗЗ) се прави извод, че
по силата на посочените разпоредби министърът на здравеопазването има оперативна
самостоятелност, законово ограничена до: 1.
основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (Националната
здравноосигурителна каса) – Наредба № 40 от
24.11.2004 г., и 2. условията, реда и финансирането на диспансеризацията – Наредба № 39
от 16.11.2004 г. Твърди се още, че министърът
не урежда вторични обществени отношения,
отнасящи се до кръга на очертаната му рамка на законова делегация, и че с оспорените
разпоредби по същество се променят установените със закон правила и принципи на
диспансеризацията като вид медицинска дейност, както и на кръга от лечебни заведения,
които имат право да я извършват. На база на
това се гради оплакване, че с приемането на
описаните промени министърът е нарушил
определената му от закона нормотворческа
компетентност – чл. 45, ал. 2 ЗЗО и чл. 30,
ал. 3 ЗЗ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 14 и чл. 6 от
Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването (ДВ, бр. 88 от 2009 г.),
както и е допуснал нарушение на един от
основните принципи на административния
процес, очертан в чл. 4, ал. 1 АПК, според
който административните органи действат в
рамките на правомощията си, установени от
закона, което прави издадените разпоредби
нищожни.
По направеното възражение съдът приема
за установено следното:
Член 45 от Закона за здравното осигуряване е в раздел VІ от глава втора – Задължително здравно осигуряване, и определя
видовете медицинска помощ, оказването на
която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Според ал. 2, изречение
първо от същия медицинска помощ по ал. 1,
с изключение на т. 11, 12 и 15, се определя
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като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК. Изречение второ на ал. 2 от чл. 45
разпорежда, че основният пакет се определя с
наредба на министъра на здравеопазването. В
изпълнение на това си правомощие от страна
на министъра е издадена Наредба № 40 от
24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.), която включва и оспорените т. 5 от приложение № 8а и т. 5 от
приложение № 9а към разпоредбата на член
единствен.
Член 30, ал. 3 от Закона за здравето разпорежда, че условията, редът и финансирането
за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът
на заболяванията, при които се извършва
диспансеризация, се определят с наредба на
министъра на здравеопазването. В изпълнение на това законово правомощие е издадена
Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра
на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106
от 2004 г.), която включва и оспорената ал. 5
на чл. 2.
Тълкуването на посочените разпоредби
налага извода, че министърът на здраве
опазването притежава следните правомощия:
1. По силата на чл. 30, ал. 3 ЗЗ да определя
условията и реда за извършване на диспансеризация, както и да определя списъка на
заболявания, за които се извършва диспансеризация.
2. По силата на чл. 45, ал. 1 и 2 ЗЗО да
определя основния пакет от медицинската помощ, която се заплаща от бюджета на НЗОК.
С оглед на това следва да бъде прието, че
издавайки оспорените разпоредби, министърът
на здравеопазването е действал в рамките
на своите законово установени правомощия,
а оплакванията на жалбоподателите, че е
нарушил същите и регулирал и вторични обществени отношения, за които не разполагал
с правомощия, са неоснователни и следва да
бъдат оставени без уважение.
В писмената защита на пълномощниците
на жалбоподателите д-р Рали Петров Димит
ров и д-р Гергана Костадинова Прокопиева
се правят оплаквания за нарушаване на административнопроизводствените правила при
приемане на разпоредбите. Подобно оплакване
не се съдържа в жалбата, но с оглед на разпоредбата на чл. 196 във връзка с чл. 168, ал. 1
АПК то следва да бъде разгледано. Според
същото в хода на производството ответникът не е ангажирал доказателства, че при
издаване на оспорените разпоредби е спазил
административнопроизводствените правила
по глава V, раздел ІІІ от АПК във връзка със
субсидиарното приложение на нормите от
глава ІІІ от Закона за нормативните актове

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

(ЗНА). Излагат се доводи, че по представената по делото административна преписка
не съдържат доказателства за спазване на
процедурата по чл. 77 АПК за съгласуване
на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40.
Направеното оплакване е неоснователно.
Съгласно чл. 77 АПК компетентният орган
издава нормативния административен акт, след
като обсъди проекта заедно с представените
становища, предложения и възражения. В този
смисъл е и разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА,
която изисква преди внасянето на проект за
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта
да го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
От данните по административната преписка се установява, че проектът за изменение на Наредба № 40, съответно Наредба
№ 39, е публикуван на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването на
29.11.2012 г. По повод на проекта е изразено
становище от Асоциацията на частно практикуващите психиатри в България (л. 349 от
делото), подписано от жалбоподателя д-р Рали
Димитров в качеството му на и.д. председател
на асоциацията. На това писмо е отговорено
с писмо изх. № 15-00-228 от 15.12.2012 г. на
Министерството на здравеопазването, подписано от д-р Минчо Вичев, зам.-министър. От
ответната страна по делото са ангажирани
и други доказателства, че преди приемане
на оспорените разпоредби е било извършено
обсъждане на проекта за изменение на наредбите и с други лица и организации, засегнати
от предлаганите разпоредби.
Предвид гореизложеното следва да бъде
прието, че при приемане на оспорените разпоредби административният орган е изпълнил
изискването на чл. 77 А ПК, респективно
чл. 26 ЗНА, и направените оплаквания за
противното се явяват неоснователни.
В жалбата се правят оплаквания за несъответствие на оспорените разпоредби с
действащи разпоредби от по-висока степен.
Като такива се сочат разпоредбите на чл. 2,
т. 1 и 5 от Закона за здравето, разпоредбите
на чл. 4, ал. 2 ЗЛЗ и чл. 11, ал. 1, т. 1, буква
„г“ ЗЛЗ. Тези възражения ще бъдат разгледани
по реда на тяхното излагане.
По т. ІІІ.1 от жалбата се прави оплакване
за противоречие на оспорените разпоредби
с принципа на равнопоставеност на лицата
при ползване на здравни услуги и принципа на особена здравна закрила на лицата с
психически разстройства – чл. 2, т. 1 и 5 ЗЗ.
Излагат се доводи, че Законът за здравето
не дефинира и не изброява видовете здравни
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услуги и формите на тяхното предоставяне и
ползване и в този смисъл понятието „здравна
услуга“ следва да се прилага и тълкува съобразно конкретните функции на органите
на националната система за здравеопазване
по чл. 4 от същия закон, в която система са
включени и лечебните заведения по ЗЛЗ. На
база на това се твърди, че амбулаториите за
специализирана индивидуална медицинска
помощ прилагат „диспансеризацията“ като
метод на лечение, определено изрично в
нормата на чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „г“ ЗЛЗ.
Посочва се още, че този законодателен подход
е последователно проведен и в разпоредбите
на чл. 149, ал. 1 ЗЗ, чл. 132, ал. 2 от Националния рамков договор от 2012 г. На база на
изложеното се гради извод, че според действащото законодателство диспансеризацията
е вид здравна услуга – универсален метод на
лечение по отношение на пациенти, страдащи
от психични заболявания, който се предоставя
и прилага от лечебни заведения, в това число
и от амбулаториите за специализирана индивидуална медицинска помощ, а оспорените
разпоредби предвиждат диспансеризацията
да се провежда само в лечебни заведения за
болнична помощ и в центрове за психично
здраве. Твърди се, че с тези разпоредби се
ограничават правата на пациентите, страдащи от психични заболявания, в това число
и чрез нарушаване на принципа за особена
закрила на лицата с психични заболявания,
установен в чл. 2, т. 5 ЗЗ, доразвит в чл. 148 от
същия закон, който разпорежда, че държавата
изгражда широка мрежа от специализирани
заведения за извънболична психиатрична помощ и приоритет на грижите в семейството
и социалната среда.
Настоящият съдебен състав намира направеното оплакване по тази точка от жалбата
за основателно.
Легална дефиниция на „диспансеризацията
е дадена в § 1, т. 2 от ДР на ЗЗ, според който
„диспансеризация“ е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наб
людения на болни с определени заболявания.
Както бе вече посочено, нормата на чл. 30,
ал. 3 от същия закон делегира на министъра
на здравеопазването правомощия с наредба да
определя условията, реда и финансирането на
диспансеризацията. Издадената въз основа на
тази разпоредба Наредба № 39 от 16.11.2004 г.
на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията
определя в чл. 2, ал. 2, че диспансеризацията
се провежда от лекар в лечебни заведения за
болнична помощ, в комплексни онкологични
центрове, в центрове за психично здраве и в
центрове за кожно-венерически заболявания.
Нормата на чл. 52, ал. 1 от Конституцията
повелява, че гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна
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медицинска помощ, и на безплатно ползване
на медицинско обслужване при условия и по
ред, определени със закон. В изпълнение на
тази разпоредба са приети няколко различни
закона, един от които е Законът за здравето,
чл. 1 от който посочва, че този закон урежда
обществените отношения, свързани с опазване на здравето на гражданите. В нормата на
чл. 2 се посочват принципите при опазване на
здравето на гражданите от държавата. В конкретния случай от страна на жалбоподателите
се твърди нарушаване на два от тези принципа
с оспорените разпоредби – този по т. 1, който
определя равнопоставеност при ползване на
здравни услуги, и този по т. 5, който предвижда
особена закрила на определена категория лица,
в това число и такива, страдащи от психически разстройства. Последният принцип е
доразвит и в глава пета от закона – Психично
здраве. В тази глава се намират и основните
принципи при лечение на лицата с психични
разстройства – чл. 148 ЗЗ. По-специално в
случая са относими принципите по т. 3, който
дефинира лечението на такива лица да се извършва чрез изграждане на широка мрежа от
специализирани заведения за извънболнична
психиатрична помощ и приоритет на грижите
в семейството и социалната среда, и този по
т. 4, поставящ изискване за интегрираност и
равнопоставеност на психиатричната помощ
с останалите медицински направления. От
друга страна, нормата на чл. 149, ал. 1 от
закона разпорежда, че лечението на лицата с
психични разстройства се извършва от лечебни
заведения за първична или специализирана
извънболнична помощ, лечебни заведения за
стационарна психиатрична помощ, центрове за
психично здраве, специализирани отделения
към многопрофилните болници и домове за
медико-социални грижи.
Предвид гореизложеното следва да бъде
прието, че оспорените разпоредби на Наредба
№ 39 и Наредба № 40 влизат в противоречие с
разпоредбите на чл. 2, т. 1 и 5, чл. 148, т. 3 и
4 и чл. 149, ал. 1 от Закона за здравето, като
ограничават правата на лечение на лицата
с психични заболявания, стеснявайки кръга
на лечебните заведения, които могат да извършват „диспансеризация“ на такива лица
като допустим медицински метод за лечение
на психични заболявания. В същото време
тези разпоредби ограничават и правата на
лекарите, упражняващи права в амбулатории
за специализирана извънболнична помощ по
психиатрия.
По т. ІІІ.2 от жалбата се прави оплакване
за противоречие на оспорените норми с разпоредбите на чл. 4, ал. 2 ЗЛЗ, който прогласява
принципа на равнопоставеност на лечебните
заведения. Излагат се аргументи, че с процесните разпоредби лечебните заведения за
извънболнична помощ се поставят в нерав-
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ностойна позиция спрямо болничните такива
и центровете за психично здраве както по
отношение на капацитета от здравни услуги,
които по закон могат да извършват, така и по
отношение на възможността на реализиране
на приходи от предоставянето им.
Направеното оплакване е неоснователно.
Употребеният в нормата на чл. 4, ал. 2 ЗЛЗ
израз „независимо от собствеността им“ води
до извода, че тя въвежда принципа за равнопостановеност на лечебните заведения по
критерий кой е техен собственик – държавата,
общините и други юридически и физически
лица. Нормата не въвежда равнопоставеност на
лечебните заведения от гледна точка на обема
и вида на извършваната от тях медицинска
дейност, което е и обективно невъзможно
с оглед спецификите на отделните лечебни
заведения.
По т. ІІІ.3 от жалбата се твърди противоречие с чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за
лечебните заведения. Правят се оплаквания,
че диспансеризацията като здравна услуга и
метод на лечение е в общата функционалност на амбулаториите за специализирана
извънболнична медицинска помощ, като аргумент на чл. 10, ал. 1 ЗНА всяка промяна в
регламентацията на този вид правна услуга
следва да се извърши със същия по степен
нормативен акт, в случая закон. Твърди се
още, че законът не предоставя на министъра
на здравеопазването правомощия да отнема
или ограничава установените със закон функции на лечебните заведения, в това число и
на АСИМП.
Направеното оплакване е неоснователно.
С нормата на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона
за лечебните заведения са определени медицинските дейности, които могат да извършват
амбулаториите за първична или специализирана медицинска дейност в качеството им
на лечебно заведение по смисъла на чл. 8,
ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, в това число и
диспансеризация – буква „г“ от разпоредбата.
В същото време нормата на чл. 30, ал. 3 ЗЗ
определя, че условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните
прегледи и диспансеризацията се определят
с наредба на министъра на здравеопазването.
При анализа на двете разпоредби би могло да
се стигне до извод, че до известна степен те
си противоречат, но това обстоятелство няма
как да бъде обсъждано в това производство.
Нормата на чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „г“ ЗЛЗ
дава възможност на АСИМП да извършват
диспансеризация като вид метод на лечение,
но доколкото това е позволено и определено
с наредба на министъра на здравеопазването
по силата на делегираните му правомощия
по силата на чл. 30, ал. 3 ЗЗ.
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Предвид гореизложеното по т. ІІІ.1 от
жалбата следва да бъде прието, че разпоредбата на чл. 2, ал. 5 – нова (ДВ, бр. 100
от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), от Наредба
№ 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.),
изменена с § 13, т. 1 от ПЗР на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 100 от 2012 г.), и Наредба № 40 от
24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.) в частта на т. 5 от
приложение № 8а към разпоредбата на член
единствен (нова, приета с § 8 на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на
здравни дейности, гарантирани от бюджета
на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.) и в частта на т. 5 от приложение
№ 9а (нова, приета с § 10 на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на
здравни дейности, гарантирани от бюджета
на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.) противоречат на разпоредби от
по-висш порядък – чл. 2, т. 1 и 5, чл. 148, т. 3
и 4 и чл. 149, ал. 1 от Закона за здравето, и
като такива следва да бъдат отменени.
При условията на чл. 194 АПК в случай на
неподаване на касационни жалби или протест
или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд, решението следва да се обнародва
в „Държавен вестник“.
При този изход на процеса ответната
страна следва да бъде осъдена да заплати на
жалбоподателя д-р Рали Петров Димитров,
действащ като ЕТ „Д-р Рали Димитров – Амбулатория за индивидуална практика за извънболнична специализирана психиатрична
помощ“ – Софи я, разноск и по делото за
настоящата инстанция в размер 1070 лв., от
които 50 лв. д.т., 20 лв. такса за обнародване
в „Държавен вестник“ и 1000 лв. адвокатски хонорар, и на д-р Гергана Костадинова
Прокопиева, действаща като ЕТ „Хела – Д-р
Гергана Прокопиева – АИИСПП“ – София,
разноски по делото за настоящата инстанция в
размер 1300 лв., от които 50 лв. д.т. и 1250 лв.
адвокатски хонорар.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение,
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РЕШИ:
Отменя чл. 2, ал. 5 – нова (ДВ, бр. 100
от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), от Наредба
№ 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.),
изменена с § 13, т. 1 от ПЗР на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 100 от 2012 г.), и Наредба № 40 от
24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.) в частта на т. 5 от
приложение № 8а към разпоредбата на член
единствен (нова, приета с § 8 на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 40 от
2004 г. на министъра на здравеопазването за
определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК – ДВ,
бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и в частта
на т. 5 от приложение № 9а (нова, приета с
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§ 10 на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в
сила от 1.01.2013 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на жалбоподателите разноски
по делото, както следва:
– на д-р Рали Петров Димитров, действащ
като ЕТ „Д-р Рали Димитров – Амбулатория
за индивидуална практика за извънболнична
специализирана психиатрична помощ“ – София, ж.к. Красно село, ул. Плиска, бл. 2, вх. Г,
ет. 6, ап. 71, разноски в размер 1070 лв.;
– д-р Гергана Костадинова Прокопиева,
дейс т ваща кат о ЕТ „Хела – Д-р Герга на
Прокопиева – А ИИСПП“ – Софи я, район
„Младост“, кв. Горубляне, бл. 44, вх. А, ап. 3,
разноски в размер 1300 лв.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 1389 от 31.01.2014 г., постановено от пет
членен състав на Върховния административен
съд по адм.д. № 13480 от 2013 г.
Председател: Георги Колев
754
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-9
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с Решение
2013/85/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 г.
относно невключването на определени вещества
в приложения I, IА или ІБ към Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (OB L 45,
16.02.2013 г., стр. 30 – 31) и Решение 2013/204/

ЕС на Комисията от 25 април 2013 г. относно
невключването на формалдехида в продуктов
тип 20 в приложения I, IА или IБ към Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно пускането на пазара на биоциди (OB L
117, 27.04.2013 г., стр. 18 – 19) нареждам:
І. Утвърждавам списък на активните вещества
и подгрупите биоциди, за които има решения на
Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, съгласно приложението.
ІІ. Заповедта да се публикува и на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Министър:
Т. Андреева
Приложение
към т. I

ЕО №

CAS №

Подгрупа

Дата, от която
влиза в сила
забраната

Глутарал

203-856-5

111-30-8

5

1 февруари 2014 г.

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

6

1 февруари 2014 г.

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

13

1 февруари 2014 г.

N,N’-(декан-1,10 -диилди-1(4H)-пиридил4-илиден)бис(октиламониев) дихлорид

274-861-8

70775-75-6

1

1 февруари 2014 г.

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

1

1 февруари 2014 г.

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

20

1 юли 2015 г.

Наименование

755

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия „Дружба“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-111 от 29.12.1998 г. (ДВ, бр. 88 от 1999 г.),
изм. и допълнена със Заповед № РД-14-140 от
10.07.2002 г. (ДВ, бр. 73 от 2002 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14-523 от 15.10.2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-60 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.),
както следва:
Думите „Училището се управлява и представлява от Юзкан Халил Ерсой“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Билан Биланов Манушев“.
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Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, чл. 32 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини
и училища и протокол на експертна комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г.,
изм. със Заповед № РД-14-1623 от 8.11.2011 г. на
министъра на образованието и науката, закривам Частна професионална гимназия по мода и
модна стилистика „Богоя“ – Варна, открита със
Заповед № РД-14-17 от 3.07.1997 г. (ДВ, бр. 58 от
1997 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 14-54 от
3.06.1998 г. (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-190 от 14.09.2000 г. (ДВ, бр. 84 от
2000 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 14-155 от
30.09.2004 г. (ДВ, бр. 93 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-171 от 19.10.2004 г. (ДВ, бр. 107
от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-2 от
13.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от 2011 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-38 от 16.06.2011 г. (ДВ, бр. 51 от
2011 г.) на министъра на образованието и науката.
Мотиви: Обучението в гимназията се провежда само в самостоятелна форма. На посоче-
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ния адрес не се провежда учебно-възпитателен
процес. Списък-образец № 1 на училището не е
съгласуван от Регионалния инспекторат по образованието – Варн а, за учебната 2013 – 2014 г.
В едномесечен срок г-жа Милка Митрева
Кънева да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – Варна.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Варна, да определи училище, в
което да бъдат пренасочени учениците от гимназията, и училище, в което да се съхранява
документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, чл. 32 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и протокол на експертна комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г., изм. със Заповед
№ РД-14-1623 от 8.11.2011 г. на министъра на образованието и науката, закривам Частна професионална гимназия със специалности с интензивно
изучаване на чужди езици – Варна, открита със
Заповед № РД-14-206 от 12.10.2000 г. (ДВ, бр. 5 от
2001 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-167 от
29.12.2003 г. (ДВ, бр. 5 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-516 от 30.09.2008 г. (ДВ, бр. 90 от
2008 г.) на министъра на образованието и науката.
Мотиви: Обучението в училище се провежда
само в самостоятелна форма. На посочения адрес
не се провежда учебно-възпитателен процес. Списък-образец № 1 на училището не е съгласуван
от РИО – Варна, за учебната 2013 – 2014 г.
В едномесечен срок г-жа Калина Стойкова
Стоянова да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – Варна.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Варна, да определи училище, в
което да бъдат пренасочени учениците от гимназията, и училище, в което да се съхранява
документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на община Карнобат, Решение по протокол № 22 от
20.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат,
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становище от Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради липса на
ученици и преустановяване на образователно-възпитателния процес закривам Помощно училище
полуинтернат „Минко Неволин“ – гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бургас.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Карнобат.
3. Учениците от Помощно училище полуинтернат „Минко Неволин“ – гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас, се насочват за обучение
към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, и СОУ
„Хр. Ботев“ – гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задъл ж ителната док у ментаци я на Помощно у чи лище пол у ин тернат „Минко Неволин“ – гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, да се съхранява в СОУ „Хр. Ботев“ – гр. Карнобат, община Карнобат, област
Бургас.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
А. Клисарова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1098
от 14 декември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 49 от заседание,
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ДЪРЖАВЕН

проведено на 5.12.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изпитвателен протокол № 13.0050/02.071
и експертно становище от 27.11.2013 г., издадени
от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към „Елпром – ИЛЕП“ – ООД,
София, удостоверяващи, че изпитаната проба от
подвижен многократен разглобяем двуполюсен
контакт с три гнезда, със защитно устройство,
комбиниран с двуполюсен щепсел със защитно
устройство 16А 250V (бял) YIK SNI тип TG101, с
трайна маркировка YIK SNI 16A 250V, поставен в
целофанова опаковка, с етикет от производителя,
съдържащ следната информация на латиница:
INTERRUPTOR-SINGLE-GANG SINGLE-POLE
SW I TCH, FA BR ICA DO EN CH I NA , баркод
8432011602065, IMPORTADO POR: JIN YANGIMPORT E EXPORT LDA, NO CONT: P506593045,
TEL/FAX:219400F04, сериен номер TG101, знак
„CE“ и TÜV, не отговаря на изискванията за безопасност съгласно IEC 60884-1:2002+А1:2006 по
показатели: т. 4 „Общи изисквания“, т. 8 „Маркировка“, т. 11 „Осигуряване на заземяването“,
т. 14 „Конструкция на щепселите и подвижните
контакти“, т. 19 „Превишение на температурата“
и т. 26 „Резби, тоководещи части и съединения“,
тъй като: 1) нарушени са основни изисквания за
защита срещу поражения от електрически ток
при директен допир (съществува възможност за
лесно разхлабване и освобождаване на щифт на
щепсела на изделието и оставането му в мрежовия контакт на електрическата инсталация, към
който то е било присъединено, и възникването
на непосредствена опасност от директен контакт
с части под опасно напрежение на захранващата
мрежа) и при индиректен допир (неправилното
оразмеряване на защитните устройства и недопустимият начин на фиксиране с винтово закрепване
на защитното устройство на осево разположеното
спрямо щепсела на изделието контактно гнездо
създават предпоставки за възникване на опасна
ситуация вследствие на недопустимо влошаване
на съпротивлението на защитния контур или
директно прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието);
2) нарушени са основни конструктивни изисквания (разхлабването на щифтовете на щепсела
вследствие на неправилното им закрепване с
винтови свързвания без блокировка и допуснатите конструктивни нарушения в оразмеряването
и разработката на тоководещите части могат да
предизвикат загрявания до недопустимо високи
температури, което е предпоставка за възникване
на непосредствена опасност от изгаряния и директен контакт с части под опасно напрежение на
изделието), предвид което стоката представлява
опасност за живота и здравето на потребителите,
нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляващa сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите: подвижен многократен
разглобяем двуполюсен контакт с три гнезда, със
защитно устройство, комбиниран с двуполюсен
щепсел със защитно устройство 16 А 250 V (бял)
YIK SNI тип TG101, с трайна маркировка YIK SNI
16 A 250 V, поставен в целофанова опаковка, с
етикет от производителя, съдържащ следната информация на латиница: INTERRUPTOR-SINGLEGANG SINGLE-POLE SWITCH, FABRICADO
EN CHINA, баркод 8432011602065, IMPORTADO
POR: JIN YANG-IMPORT E EXPORT LDA, NO
CONT: P506593045, TEL/FAX:219400F04, сериен
номер TG101, знак „CE“ и TÜV.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредба за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 1099
от 14 декември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 49 от заседание,
проведено на 5.12.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 13.0050/02.072 и експертно становище от 27.11.2013 г., издадени от
Изпитвателна лаборатория за електротехническа
продукция към „Елпром – ИЛЕП“ ООД, София,
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удостоверяващи, че изпитаната проба от подвижен
многократен разглобяем двуполюсен контакт с
пет гнезда, комбиниран с двуполюсен щепсел 6А
250V (бял), без опаковка и без информация за
производител, вносител, вид на изделието, с трайна
маркировка – MADE IN CHINA 250V 6A, не отговаря на изискванията за безопасност, съгласно IEC
60884-1:2002+А1:2006, по показатели: т. 4 „Общи
изисквания“, т. 8 „Маркировка“, т. 9 „Проверка
на размерите“, т. 10 „Защита срещу поражения
от електрически ток“ и т. 14 „Конструкция на
щепселите и подвижните контакти“, тъй като: 1)
нарушени са основни изисквания за защита срещу
поражения от електрически ток при директен
допир (съществува възможност за директен контакт с части под опасно напрежение на щепсели,
свързани към изделието) и при индиректен допир
(възможност от възникване на опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието);
2) нарушени са основни конструктивни изисквания (неправилното оразмеряване на щифтовете
на щепсела и неосигуряването на постоянен и
надежден контакт може да предизвика загрявания до недопустимо високи температури, което
е предпоставка за възникване на непосредствена
опасност от изгаряния и директен контакт с части
под опасно напрежение на изделието), предвид
което стоката представлява опасност за живота
и здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляващa сериозен риск и опасност за здравето на потребителите: подвижен
многократен разглобяем двуполюсен контакт с
пет гнезда, комбиниран с двуполюсен щепсел
6А 250V (бял), без опаковка и без информация
за производител, вносител, вид на изделието, с
трайна маркировка – MADE IN CHINA 250V 6A.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
В. Златев
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 721
от 19 декември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-82/12.02.2010 г. от „Нова
Пласт“ – ООД, чрез управителя є Десислава
Трайчева Станчева с искане за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ в
обхвата на поземлен имот № 031033, землище
Филиповци, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 27, том V, рег. № 9895, дело № 760/10.12.2009 г.
за нерегулиран имот с № 031033 на името на „Нова
Пласт“ – ООД; скица от ОСЗ – Овча купел, за
имот № 031033 и мотивирано предложение. В
изпълнение на дадени указания са представени:
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ; пълномощно; удостоверение за актуално състояние.
Мотивираното предложение е разгледано и са
дадени становища от отдел „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“, „Правен“
и „Инженерни мрежи“.
Същото е прието с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-112/14.12.2010 г., т. 29.
На основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е издадена
Заповед № РД-09-50-175 от 7.02.2011 г. на главния
архитект на СО, с която е допуснато да се изработи изменението на действащия ПУП в обхвата
на ПИ № 031033 с предписания.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„Люлин“ и заявителя с писмо изх. № ГР-70-0082/8.02.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-82/23.01.2012 г.
е внесен за процедиране и одобряване проект за
ПРЗ и ИПУР. Към заявлението са приложени:
обяснителна записка; проект за ПРЗ и ИПРЗ; документ за собственост; скица № 40008/8.12.2011 г.
на СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.4400.40 (номер по предходен план: 031033);
пълномощно; съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 3.01.2012 г.; изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, от м. 12.2011 г.
Представен е ПТКП – ПОД, съгласуван от отдел „Пътна полиция“ – СДВР, и отдел „ОБД“ – СО.
Допълнително със заявление № ГР-70-0082/22.05.2012 г. е внесена комбинирана скица за
пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, както и декларация за отсъствие на дървесна
растителност в ПИ 68134.4400.40 и геодезическа
снимка, заверени от Дирекция „Зелена система“
при СО на 11.05.2012 г.
Проектът е изпратен за съобщаване в район
„Люлин“ на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо
изх. № ГР-70-00-82/22.02.2012 г.
На 8.11.2012 г. е внесен от „Нова Пласт“ – ООД,
проект, изработен върху кадастрална карта.
Съгласно писмо изх. № АГ-07-19/26.07.2013 г.
на главния архитект на район „Люлин“ в законоустановения срок са постъпили 2 възражения.
Приложени са служебна бележка по § 4 ДРЗУТ;
9 обратни разписки; разписен лист.
С възражение № АГ-94-72/6.03.2012 г. от Тотка Николова Накова като собственик на имоти
с идентификатори 68134.4364.48, 68134.4364.26
и 68134.4364.27 е направено искане за ИПР на
УПИ I, кв. 13а и образуване на нов УПИ І-26,
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27, 48, 49. С изменение на кадастралната карта
са образу вани нови имоти с идентификатори 68134.4364.48, 68134.4364.49, 68134.4364.50 и
68134.4364.27, идентични с горните. Приложено
е мотивирано предложение.
С възра жение № А Г-07-15/30.05.2013 г. от
„Столичен автотранспорт“ – ЕА Д, е внесено
мотивирано предложение за ИПРЗ. Приложени
са скици от СГКК за имоти с идентификатори
68134.4400.2868, 68134.4400.2869, 68134.4400.2870,
68134.4400.2871, 68134.4400.2872, 68134.4400.2873,
68134.4400.2877, 68134.4400.2878, 68134.4400.2879
на името на „СК Г Т – А втотранспорт“ – А Д,
и за имоти с идентификатори 68134.4400.2867,
68134.4400.2874, 68134.4400.2876 на името на
Столичната община; АЧОС № 223/8.11.1996 г. за
имот от 19 300 кв. м, м. Република, включен в
капитала на „СКГТ – Автотранспорт“ – ЕАД;
нотариални актове за имоти с № 992, 1043, 1002,
989, 1004, 994, 991, 1046, 029035 на името на
„СКГТ – Автотранспорт“ – АД. В КККР имоти с
идентификатори 68134.4400.2874 и 68134.4400.2876
са с посочено основание за вписване АЧОС
№ 223/8.11.1996 г., вписан под № 223, том XVIII,
рег. № 68444/1.01.2006 г., т.е. същите са част от
имот, включен в капитала на „СКГТ – Автотранспорт“ – ЕАД.
Постъпилите възражения и проектът са разгледани от ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-61/13.08.2013 г.,
т. 16, същият се приема и след корекции по уважените възражения следва да се обяви по чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-70-00-82/30.08.2013 г. е
изпратено съобщение до „Държавен вестник“,
а коригираните проекти са изпратени в район
„Люлин“ за обявяване по чл. 128, ал. 2 и 10 във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
С писмо изх. № АГ-07-15/2/14.11.2013 г. на
главния архитект на район „Люлин“ проектът е
върнат без възражения по обявяването (ДВ, бр. 79
от 2013 г.) и проведеното обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, извършено въз
основа на Заповед № РД-09-353 от 3.10.2013 г. на
кмета на район „Люлин“.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-90/26.11.2013 г., т. 10, с решение:
след корекции по служебно предложение да бъде
изпратен за одобряване в СОС.
Освен горното в НАГ е налице и друго висящо административно производство по преписка
№ ГР-94-К-19/2010 г. от Кирил Манолов и Мариана
Манолова за одобряване на проект за ИПУР и ПРЗ
за нов УПИ I-92 – „За КОО, склад и безвредно
производство“, кв. 13б (нов), м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул.
Сливница, район „Люлин“.
Предметът на изработените проекти по преписка вх. № ГР-94-К-19/2010 г. и преписка вх. № ГР70-00-82/2010 г. са за поземлени имоти, които
са съседни, а предвидената улична регулация е
предмет и на двете разработки.
По преписка № ГР-94-К-19/2010 г. е налице
следната фактическа обстановка:
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-К-19/9.03.2010 г. от Кирил
Йорданов Манолов и Мариана Занкова Манолова
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с искане за даване на съгласие за изработване
на проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 68134.4363.92 по кадастралната карта.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 60, том II, рег. № 3261, дело № 261/21.12.2009 г. за
нива с пл. № 062092 на името на Кирил Йорданов
Манолов и Мариана Занкова Манолова; скица
от ОСЗ за имот № 062092; съгласуване с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 19.02.2010 г.;
изходни данни от „Софийска вода“ – АД, от м.
02.2010 г.; пълномощно на името на Иво Кирилов
Манолов; мотивирано предложение.
С писмо изх. № ГР-94-К-19/12.05.2010 г. е изисквано представяне на задание за проектиране,
което е представено със заявление на 17.05.2010 г.
Мотивираното предложение е разгледано и са
дадени становища от отдел „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“, „Правен“
и „Инженерни мрежи“.
Същото е прието с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-76/27.07.2010 г., т. 29.
На основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е издадена
Заповед № РД-09-50-1643 от 22.10.2010 г. на главния архитект на СО, с която е допуснато да се
изработи изменението на действащия ПУП в
обхват на ПИ № 062092 с предписания.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„ Л юл и н“ и за я ви т ел я с п исмо изх. № Г Р94-К-19/29.10.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-К-19/17.12.2010 г.
е внесен за процедиране и одобряване проект
за ПРЗ. Към заявлението са приложени: обяснителна записка; проект за ПРЗ; документ за
собственост; скица № 13264/8.12.2010 г. на СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.4363.92
(номер по предходен план: 062092); споразумение
за изместване на електронна съобщителна мрежа,
собственост на „БТК“ – АД, № 27883/7.09.2010 г.
с техническо задание и скица; декларация за отсъствие на дървесна растителност в ПИ № 062092
и геодезическа снимка, заверени от Дирекция
„Зелена система“ при СО на 9.11.2010 г. Представен е ПТКП – ПОД, съгласуван с гл. проектант
на СОП.
След съгласуване с отделите на НАГ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Люлин“ на
основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР94-К-19/22.03.2011 г.
Съгласно писмо изх. № АГ-07-59/26.09.2011 г.
на главния архитект на район „Люлин“ в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Приложен е протокол № 5/29.06.2011 г., т. 8, на
РЕСУТ; служебна бележка по § 4 ДРЗУТ; 9 обратни разписки; разписен лист.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-12/14.02.2012 г., т. 11, със служебно
предложение в плана за застрояване да се покаже
подход към подземния гараж и да се представи
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заявление вх. № ГР-94-К-19/5.03.2012 г. е
внесена комбинирана скица за пълна или частична
идентичност за ПИ № 92. Проектът е коригиран
от проектанта съгласно решението на ОЕСУТ,
като корекциите са отразени в съставката ПЗ в
зелен цвят.
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С лед с т а нови щ е н а о т де л „Пр а в ен “ о т
30.10.2012 г. с писмо изх. № ГР-94-К-19/5.11.2012 г.
проектът е изпратен до кмета на район „Люлин“
за дообявяване.
С писмо изх. № АГ-92-173/4.03.2013 г. проектът
е върнат с проведена процедура по дообявяване
без постъпили възражения. Приложен е разписен лист; служебна бележка по § 4 ДРЗУТ; 16
обратни разписки.
Със заявление вх. № ГР-94-К-19/7.03.2013 г. е
представено писмо изх. № 94-00-12191/18.01.2013 г.
на директора на РИОСВ – София, за липса на
необходимост от провеждане на процедура по
глава втора от наредбата за ОС.
Предвид обстоятелството, че двете административни производства произтичат от еднакво
фактическо състояние и компетентен да ги одобри
е един и същи административен орган – СОС, е
налице основание за свързването им по чл. 32
АПК и за присъединяване на административното
производство, образувано по заявление № ГР94-К-19/2010 г., към производството, образувано по
заявление вх. № ГР-70-00-82/2010 г., за съвместно
разглеждане в едно производство по одобряване
на подробен устройствен план, каквото решение
е взето на заседание на ОЕСУТ, протокол № ЕСГ-90/26.11.2013 г., т. 10.
Представен е проект в обхват на имотите по
двете административни производства.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Одобряването на ПУП е поискано от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на
поземлени имоти с идентификатори 68134.4364.27,
68134.4364.48, 68134.4364.49, 68134.4364.50 – Тотка Николова Накова; 68134.440 0.40 – „Нова
Пласт“ – ООД; 68134.4363.92 – К ирил Йорданов Манолов и Мариана Занкова Манолова;
68134.4400.2868, 68134.4400.2869, 68134.4400.2870,
68134.4400.2871, 68134.4400.2872, 68134.4400.2873,
68134.4400.2874, 68134.4400.2876, 68134.4400.2877,
68134.4400.2878, 68134.4400.2879 – „СКГТ – Автотранспорт“ – ЕАД; 68134.4400.2867 – Столична
община, които имоти са предмет на плана съгласно
представените документи за собственост и скици.
Действащите ПУП са одобрени с Решение № 44
по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния
общински съвет за м. Територии Околовръстен
път – бул. Сливница, Решение № 42 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет
(ЧЗРКП за УПИ IV, V и VI от кв. 13 и УПИ I и
II от кв. 14а), Решение № 602 по протокол № 46
от 10.09.2009 г. на Столичния общински съвет
(ИПР и ПЗ за УПИ I, кв. 13а).
Със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за територията е
одобрена кадастрална карта.
По аргумент на чл. 14, ал. 3 ЗУТ поземлените
имоти се урегулират с улични регулационни линии,
които определят границата с прилежащата улица
и вътрешни регулационни линии, определящи
границите със съседните имоти (странични и към
дъното на имота), при условията на чл. 16 или 17.
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Имоти с идентификатори 68134.4400.40 и
68134.4363.92 – предмет на плана, се урегулират
за първи път, като вътрешните регулационни
граници следват границите на имотите в кадастралната карта, с което е спазено изискването на
чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
За имот с идентификатор 68134.4400.40 се образува нов УПИ ІХ-40 – „За складове, офиси и
безвредно производство“, кв. 13, а за имот с идентификатор 68134.4363.92 – нов УПИ ІІ-92 – „За
КО, складове и безвредно производство“, кв. 13а.
Конкретното предназначение на УПИ ІХ40 – „За складове, офиси и безвредно производство“, кв. 13, е допустимо в устройствена зона
„Смф1“, в която попада имотът и на УПИ ІІ92 – „За КО, складове и безвредно производство“,
кв. 13а, е допустимо в устройствена зона „Смф“,
в която попада имотът.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
нови УПИ ІХ-40 – „За складове, офиси и безвредно производство“, кв. 13, и УПИ ІІ-92 – „За
КО, складове и безвредно производство“, кв. 13а,
се изменя улична регулация на задънена улица
от о.т. 105в до о.т. 105г за създаване на задънена улица от о.т. 105ж до о.т. 105е. Осигурена е
връзка със СОП, за което е представен проект
за ПТКП – ПОД, съгласуван с проектанта на
инвестиционния проект на СОП.
С оглед горното за нови УПИ ІХ-40 – „За
складове, офиси и безвредно производство“, кв.
13, и УПИ ІІ-92 – „За КО, складове и безвредно
производство“, кв. 13а, е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За ИПУл.Р е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
По искане на собственика на имоти с идентификатори 68134.4364.27, 68134.4364.48, 68134.4364.49,
68134.4364.50 се изменят границите на УПИ
І-2755 – „За производствени и складови дейности“,
като към него се включват освен ПИ 48 и ПИ
27, 49, 50 по одобрената кадастрална карта за
образуване на нов УПИ I-27, 48, 49, 50 – „За
производствени и складови дейности“.
За горното е налице основание по чл. 15, ал. 1,
изр. 2 във връзка с ал. 3 и чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Предварителен договор с нотариална заверка
на подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ не се изисква
предвид обстоятелството, че собствеността върху
имотите се притежава от едно и също лице.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ I-27, 48,
49, 50 – „За производствени и складови дейности“,
се осигурява по новопредвидената задънена улица
от о.т. 105ж до о.т. 105е, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО нов УПИ I-27, 48,
49, 50 – „За производствени и складови дейности“,
попада в зона „Смф1“, в която е допустимо конкретното му предназначение.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
По искане на собствениците на имоти с
идентификатори 68134.4400.2868, 68134.4400.2869,
68134.4400.2870, 68134.4400.2871, 68134.4400.2872,
68134.4400.2873, 68134.4400.2874, 68134.4400.2876,
68134.4400.2877, 68134.4400.2878, 68134.4400.2879 се
изменят границите на УПИ I-1013 и ІІ – „Изо
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лационна зеленина“, от кв. 14а и УПИ IV – „За
инженерна инфраструктура“, УПИ V-1013 – „За
стопанска дейност“ и УПИ VI – „За инженерна
инфраструктура“ от кв. 13 и се изменя планът за
улична регулация на улица от о.т. 103 до о.т. 105в
за създаване на улица от о.т. 104в до о.т. 104з и
задънена улица от о.т. 104а до о.т. 104б и се заличава задънена улица от о.т. 105 до о.т. 105а, като
в резултат на горното се заличават кв. 14 и кв.
14а. Създават се нови: УПИ I-2875 – „За офиси,
складове, търговия и безвредно производство“,
УПИ ІІ-976 – „За обществено обслужване“, УПИ
V-1555 – „За офиси, складове, търговия и безвредно
производство“, УПИ VI – „За трафопост“, УПИ
VII – „Изолационна зеленина“, УПИ VIII-2874,
2876, 2877, 2878, 2879 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“, УПИ ІХ993 – „За офиси, складове, търговия и безвредно
производство“, УПИ Х-1005 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“ в кв. 14 (нов)
и УПИ V-2867 – „За офиси, складове, търговия и
безвредно производство“, и УПИ VI-2868, 2869,
2870, 2871, 2872, 2873, 2874 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“ в кв. 13.
За ИПР е налице основание по чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
Имоти с идентификатори 4400.976, 4400.1555,
4400.2875, 4400.993 и 400.1005 в кв. 14 (нов) и
4400.2867 в кв. 13 се урегулират по границите си
в кадастралната карта с изключение на частите,
попадащи под улична регулация.
Имоти и части от тях с идентификатори
4400.2874, 4400.2876, 4400.2877, 4400.2878, 4400.2879
се включват по искане на собственика им в общ
VIII-2874, 2876, 2877, 2878, 2879 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“, в кв.
14 (нов) и имоти и части от тях с идентификатори
4400.2868, 4400.2869, 4400.2870, 4400.2871, 4400.2872,
4400.2873, 4400.2874 се включват по искане на
собственика им в общ УПИ VI-2868, 2869, 2870,
2871, 2872, 2873, 2874 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“, в кв. 13.
С плана за застрояване се предвижда:
В кв. 13:
За нов УПИ V-2867 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“ – свободностояща нежилищна сграда с преход в етажността на
един, осем и три етажа.
За нов УПИ VI-2868, 2869, 2870, 2871, 2872,
2873, 2874 – „За офиси, складове, търговия и
безвредно производство“ – потвърждаване на
съществуващите едноетажни нежилищни сгради и предвиждане на нови нежилищни сгради с
преход в етажността – един, осем и три етажа.
За нов УПИ ІХ-40 – „За складове, офиси и
безвредно производство“ – свободностояща нежилищна сграда на 3 етажа по искане на собственика.
В кв. 13а:
За нов УПИ І-27, 48, 49, 50 – „За производствени и складови дейности“ – две свободностоящи
нежилищни сгради на три и четири етажа и
подземни гаражи в границите на урегулирания
поземлен имот с рампа.
За нов УПИ ІІ-92 – „За КО, складове и безвредно производство“, се предвижда изграждане
на свободностояща нежилищна сграда на 6 етажа
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и подземни гаражи в границите на урегулирания
поземлен имот с 2 рампи по искане на собственика.
В кв. 14 (нов):
За нов УПИ І-2875 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство – нежилищна сграда с преход в етажността – пет, осем и
три етажа на свързано застрояване с новопредвиденото застрояване на нежилищна сграда с
преход в етажността – три и пет етажа в УПИ
V-1555 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“, при спазване изискването на
чл. 21, ал. 2 ЗУТ.
За нов УПИ ІІ-976 – „За обществено обслужване“ – свободностояща общественообслужваща
сграда на два етажа.
За нов УПИ VI – „За трафопост“ – сграда за
трафопост на един етаж.
За нов У ПИ V III-2874, 2876, 2877, 2878,
2879 – „За офиси, складове, търговия и безвредно
производство“ – една нежилищна сграда с преход
в етажността – осем и три етажа на свързано застрояване с новопредвидената нежилищна сграда
в УПИ Х-1005 – „За офиси, складове, търговия и
безвредно производство“, при спазване изискването на чл. 21, ал. 2 ЗУТ.
За нов УПИ ІХ-993 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“, една свободностояща нежилищна сграда с преход в етаж
ността – три и осем етажа.
За ИПЗ е налице основание по чл. 134, ал. 2,
т. 6 и ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ и ИПЗ
не се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Предвиденото изграждане на подземни гаражи
е в съответствие с изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект
за ПРЗ и ИПР от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, уважени са постъпилите
възражения, проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО,
ЗУТ и актовете по прилагането му и е спазена
процедурата по допускане, обявяване и одобряването му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
Компетентността произтича и от обхвата на
проекта.
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На основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 32 АПК, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 125, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и
ал. 3, чл. 35, чл. 43, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2; чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ,
т. 12 и 13 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-12/14.02.2012 г.,
т. 11, и № ЕС-Г-90/26.11.2013 г., т. 10, и чл. 21,
ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
новосъздадени УПИ ІІ-92 – „За КО, складове
и безвредно производство“, кв. 13а, и У ПИ
ІХ-40 – „За складове, офиси и безвредно производство“, кв. 13, м. Територии, прилежащи на
пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница;
по червените, сините и кафявите линии, цифри,
букви и щриховки с корекциите във виолетов
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I-1013 и УПИ II – „Изолационна зеленина“ от кв. 14а и УПИ ІІ-976 – „За
обществено обслужване“ от кв. 14 за създаване
на: УПИ I-2875 – „За офиси, складове, търговия
и безвредно производство“, УПИ II-976 – „За обществено обслужване“, УПИ V-1555 – „За офиси,
складове, търговия и безвредно производство“,
УПИ VI – „За Т.П.“, УПИ VII – „Изолационна зеленина“, УПИ VIII-2874, 2876, 2877, 2878,
2879 – „За офиси, складове, търговия и безвредно
производство“, УПИ ІХ-993 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“, и
УПИ Х-1005 – „За офиси, складове, търговия и
безвредно производство“, от кв. 14 (нов); изменение на плана за регулация на УПИ IV – „За
инженерна инфраструктура“, УПИ V-1013 – „За
стопанска дейност“ и УПИ VI – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 13 за създаване на
УПИ V-2867 – „За офиси, складове, търговия
и безвредно производство“, и У ПИ V I-2868,
2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874 – „За офиси,
складове, търговия и безвредно производство“,
от кв. 13; изменение на плана за регулация на
УПИ І-2755 – „За производствени и складови
дейности“, за създаване на УПИ І-27, 48, 49,
50 – „За производствени и складови дейности“,
от кв. 13а, м. Територии, прилежащи на пътен
възел Околовръстен път – бул. Сливница, по
зелените и кафявите линии, цифри и букви с корекциите във виолетов и оранжев цвят съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на улица от о.т. 103 до о.т. 105в
за създаване на улица от о.т. 104в до о.т. 104з и
задънена улица от о.т. 104а до о.т. 104б; заличаване на задънена улица от о.т. 105 до о.т. 105а;
изменение на улична регулация на задънена улица
от о.т. 105в до о.т. 105г за създаване на задънена улица от о.т. 105ж до о.т. 105е по зелените и
кафявите линии, цифри, букви и зачертавания с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
4. Одобрява проект за план за застрояване
за новосъздадени УПИ ІІ-92 – „За КО, складове и безвредно производство“, кв. 13а, и УПИ
ІХ-40 – „За складове, офиси и безвредно произ-
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водство“, кв. 13, м. Територии, прилежащи на
пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
5. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване с предвиждане на ново застрояване за новосъздадени УПИ І-2875 – „За офиси,
складове, търговия и безвредно производство“,
У ПИ ІІ-976 – „За общес т вено обсл у ж ва не“,
УПИ V-1555 – „За офиси, складове, търговия и
безвредно производство“, УПИ VI – „За Т.П.“,
УПИ VII – „Изолационна зеленина“, УПИ VIII2874, 2876, 2877, 2878, 2879 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“, УПИ ІХ993 – „За офиси, складове, търговия и безвредно
производство“, и УПИ Х-1005 – „За офиси, складове, търговия и безвредно производство“, от
кв. 14 (нов), УПИ V-2867 – „За офиси, складове,
търговия и безвредно производство“, и УПИ
VI-2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874 – „За
офиси, складове, търговия и безвредно производство“, от кв. 13 и УПИ I-27, 48, 49, 50 – „За
производство и складови дейности“, от кв. 13а,
м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница, съгласно приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на СО – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1001
от 22 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 № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

1. На 19.03.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
гр. Банкя, с. Клисура, ул. Балканска, кв. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 14 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1400 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 17.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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 участие 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1006
от 29 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 № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.03.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул.
Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 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 21.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1013
от 29 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 № 424 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.03.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
№ 68134.8550.1339 (УПИ ХI, кв. 90), кв. Враждебна, ул. 3 № 53, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 96 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9600 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 20.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1015
от 29 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 № 502 от 12.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

БРОЙ 12
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1. На 24.03.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.65.5), София, ж.к. Младост 3, до бл.
329, вх. 8, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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 20.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1016
от 29 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.03.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
София, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев
40, м. НПЗ Средец, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 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 18.03.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 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 тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-2
от 23 януари 2014 г.
Във връзка с Решение № 14124 от 18.12.2008 г.
на Върховния административен съд на Република
България със Заповед № РД-09-20 от 8.04.2011 г.
на областния управител на област Бургас е одобрен планът на новообразуваните имоти на с.о.
Черниците – училищното, землище на с. Маринка, община Бургас, в частта на новообразувани
имоти пл. № 37, 325 и 326 по предложен от
Община Бургас проект за изменение на ПНИ.
По повод цитираната заповед в областната
администрация – Бургас, е постъпило заявление
вх. № 94-00-1069 от 12.12.2013 г. от Румен Ганчев
Ганчев, живущ в Бургас, ж.к. Зорница, бл. 4, вх.
1, собственик на имот № 38, който ни уведомява
за допусната грешка по отношение площта на
имот № 38.
Предвид констатираната грешка в площта
на имот № 38, установена при извършената
сл у жебна проверка, и на основание чл. 62,
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
Поправям очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед № РД-09-20 от 8.04.2011 г. на
областния управител на област Бургас (ДВ, бр. 34
от 2011 г.), състояща се в следното:
На ред 10 отгоре надолу вместо: „311 кв. м“
да се чете: „312 кв. м“; на ред 11 – вместо: „61
кв. м“ да се чете: „62 кв. м“, и на ред 13 вместо:
„634 кв. м“ да се чете: „623 кв. м“.
Тази заповед да се счита неразделна част от
Заповед № РД-09-20 от 8.04.2011 г. на областния управител на област Бургас. Извършената
поправка в площта на имот № 38 да се отрази
в одобреното изменение на ПНИ на м. Черниците – училищното, землище на с. Маринка,
община Бургас.
Жалби против направеното изменение могат
да се направят от заинтересованите лица чрез
областния управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

733

Областен управител:
П. Маринов
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ЗАПОВЕД № РД-09-3
от 30 януари 2014 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол № 1
от 29.10.2008 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията и Решение № КЗЗ-20
от 31.10.2013 г. на Комисията за земеделските
земи – София, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на обект „Водоснабдяване на с. Чукарка, община Айтос, от
деривация „Камчия“ с обща дължина на трасето
около 4470 м на територията на община Айтос
и община Карнобат.
Трасето на обекта преминава през:
– землище на с. Соколово, община Карнобат – имот № 306 – водностопанско съоръжение
(помпена станция) – начало на водопровода,
имот № 192 – полски път, № 37 – полски път,
№ 193 – полски път, № 90 – полски път по КВС;
– землище на с. Чукарка, община Айтос – имот
№ 17041, представл яващ залесена територи я
горски фонд, имот № 200 – полски път, имот
№ 89 – пасище с храсти – общинска собственост,
№ 229 – полски път, пресича път ІV клас – общинска собственост (имот № 280), и достига
до имот № 116 – напорен резервоар – край на
водопровода по КВС.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас.

ЗАПОВЕД № АП-03-17-26
от 29 януари 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПРЗЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
21.01.2014 г. нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в землището на гр. Смолян, област Смолян, а
именно: имот с проектен № 67653.239.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Гьола, с площ
739 кв. м, записан на н-ци Боян Асенов Фисински.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.

За областен управител:
Евг. Врабчев
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ЗАПОВЕД № АП-03-17-27
от 29 януари 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПРЗЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
21.01.2014 г. нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в землището на с. Момчиловци, област Смолян,
а именно: имот с проектен № 49014.18.186 по
кадастралната карта на с. Момчиловци, област
Смолян, м. Кашкавалницата, с площ 600 кв. м,
записан на Костадин Панайотов Мусорлиев.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД № 113
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и
4 ППЗНП и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 592
на Общинския съвет – гр. Несебър, от протокол
№ 18 от 15.10.2013 г. и предвид, че в гр. Несебър,
кв. Черно море, е изградена нова детска градина,
която отговаря на потребността на населението от
такова детско заведение, извършено е материалнотехническо, кадрово и финансово осигуряване на
дейността на новата детска градина, нареждам:
Откривам Целодневна общинска детска градина с името „Моряче“ с четири възрастови групи.
Целодневна общинска детска градина „Моряче“
е звено в структурата на дейност „Образование,
извънучилищни и други дейности“ при Община
Несебър с адрес: Несебър, ж. к. Черно море 1
№ 112.
Кмет:
Н. Димитров
662

Областен управител:
Д. Кръстанов
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Областен управител:
Д. Кръстанов

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-35
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
и Решение № 7 от 30.01.2014 г. на Общинския
съвет – с. Хитрино, нареждам:
1. Да се закрие Целодневна детска градина
„Червената шапчица“, с. Развигорово, община
Хитрино, считано от 1.02.2014 г.
2. Децата от ЦДГ – с. Развигорово, община
Хитрино, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно чл. 20, ал. 1 ЗНП, да
се пренасочат към ЦДГ „Първи юни“, с. Хитрино,
община Хитрино.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
закритата детска градина да бъдат уредени по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Движимото имущество на закритата ЦДГ
„Червената шапчица“, с. Развигорово, община
Хитрино, да се предостави за ползване и управ
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ление на ЦДГ „Първи юни“, с. Хитрино, община
Хитрино.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Червената шапчица“, с. Развигорово, община
Хитрино, да се предостави на ЦДГ „Първи
юни“, с. Хитрино, община Хитрино, за ползване
и съхранение.
6. Опазването на сградата и недвижимото
имущество на закритата ЦДГ „Червената шапчица“, с. Развигорово, възлагам на кмета на
населеното място.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „РР, ХДП“ в
ОбА – с. Хитрино.
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Кмет:
Н. Исмаил

74. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 януари 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4713643
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2315221
Инвестиции в ценни книжа
20098850
Всичко активи:
27127714
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9624720
Задължения към банки
7051596
Задължения към правителството
и бюджетни организации
3885134
Задължения към други депозанти
1523127
Депозит на управление „Банково“
5043137
Всичко пасиви:
27127714
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 януари 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
32809
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1450823
Дълготрайни материални и
нематериални активи
157706
Други активи
10610
Депозит в управление „Емисионно“
5043137
Всичко активи:
6695085
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2702269
Други пасиви
18493
Всичко задължения
2720762
Основен капитал
20000
Резерви
3864109
Неразпределена печалба
90214
Всичко собствен капитал:
3974323
Всичко пасиви:
6695085
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
725
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2 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ – един за нуждите на катедра „Счетоводна
отчетност“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел. 0631/66-362.
699
580. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 5.8. Икономика,
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ с шифър
05.02.07, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/715-725.
767
335. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: доценти по: 03.01.19 неврология – един в сектор „Неврология“ за нуждите
на Клиниката по неврология на „УМБАЛ“ – ЕАД,
Плевен; 03.01.37 обща хирургия – един в катедра
„Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на
Трета клиника по хирургия – отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; главен асистент
по 03.01.45 акушерство и гинекология – един в
катедра „Акушерски грижи“ за нуждите на Отделението по обща и операционна гинекология на
Гинекологичната клиника на „УМБАЛ“ – ЕАД,
Плевен, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
768
20. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност
професор по научна специалност 01.06.17 физиология на животните и човека, професионално
направление 4.3. Биологични науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.
686
80. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активните
вещества“ (01.05.10), за нуждите на лаборатория
„Химия и биофизика на белтъци и ензими“ – един;
доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична
химия, химия на природните и физиологично
активните вещества“ (01.05.10), за нуждите на
лаборатория „Биологично активни вещества“
(Пловдив) – един, двата със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
716
27. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичната длъжност: професор в
област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация; научна специалност
Радиолокация и радионавигация за нуждите на
секция „Аерокосмически системи за управление“;
доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност Дистанционни изследвания към секция
„Дистанционни изследвания и ГИС“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи се приемат
в канцеларията на института в София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
751
8 6 . – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.1. Физически науки, научна специалност 01.03.19 Физика на атомите и
молекулите за нуждите на лаборатория „Физика
и технологии на СВЧ“ към ИЕ – БАН, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София 1784,
бул. Цариградско шосе 72.
752
19. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност професор по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност
01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална морфология“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2,
стая 209, тел. 872-24-26.
753
29. – Регионалният исторически музей – Велико Търново, обявява конкурс за доцент по
05.03.12 Археология (Средновековна археология
ХІІ – ХІV в.), професионално направление 2.2.
История и археология, за нуждите на Регионалния
исторически музей – Велико Търново (отдел „Археология“), със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи: в
деловодството на РИМ – Велико Търново, ул.
Никола Пиколо 6, тел. 062/682 511.
700
22. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен и изложен за проучване проект на
ПУП – парцеларен план за обект „Реконструкция
път ІV-81029, гр. Берковица – хижа „Ком“. На
основание чл. 150, ал. 6 ЗУТ Община Берковица
съобщава, че е изработен технически проект за
обект „Реконструкция път ІV-81029, гр. Берковица – хижа „Ком“. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до ОбА – Берковица.
774
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914. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 43
от 6.08.2013 г., № 44 от 17.09.2013 г. и № 45 от
24.09.2013 г. на комиси ята по чл. 28б, а л. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-137706-68 от 26.02.2013 г. на областния управител
на област с административен център Варна, са
разгледани преписки за приемане на планове на
новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни
решения за: местност Виница-север – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна – относно поземлени имоти 54, 58,
59 и 62; местност Траката – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна – относно поземлени имоти 313, 326, 585,
5851, 9522 – пътна отсечка, и 9536 – пътна отсечка; местност Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна, относно
поземлени имоти 319, 322, 324, 325, 326, 330, 335,
2826, 3868, 3985, 4277, 4278, 9950 – пътна отсечка,
9553 – пътна отсечка, и 3868 (стар) КР 516; местност Боровец-юг – селищно образувание, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, относно
поземлен имот 4389. Проектите за изменение са
предоставени за разглеждане в Община Варна,
ет. 12, стая 1205 – отдел „Земеделие“, дирекция
„Общинска собственост, икономика и стопански
дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
741
3. – Община Велинград съобщава на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – частично изменение на
влязъл в сила подробен устройствен план – план
за регулация за образуване на нова осова мрежа
на улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, 9570
и 9572 с ос.т. № 1522 – № 1522ж; № 1363 – № 1363т
и № 1559а – № 1559д, попадаща в квартали № 551,
552 и 553 по действащия план на Велинград. Проектът е на разположение в сградата на Община
Велинград – бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2.
Проектът подлежи на обжалване на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
771
6. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
на земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в
местности в землище Гачевци и землище Гарван,
които са изложени в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината.
742
2. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за Въздушна линия 110 kV за изграждане на Втора връзка за подстанция Оряхово
в участък от трасето в ПИ с № 52.13; 52.36; 52.37
и 52.38 по КВС за землището на гр. Оряхово.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в Техническа
служба – стая № 204 на Община Оряхово, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него, ако имат такива.
735
9. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на КЛ НН и
КЛ СН от съществуващ ЖР стълб 188/2/2 на
ВЛ СН „Зеленчукови градини“ до края на регулацията на с. Черногорово, преминаващо през
ПИ № 036405 – напоителен канал, и в обхвата на
републикански път ІІІ-8003 Мало Конаре – Черногорово, означен като ПИ № 050020 и 000985,
съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра на засегнатите собственици.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
769
209. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени проекти
на ПУП – парцеларен план за пречиствателно
съоръжение в част от имот 000270, м. Янкулица,
транспортен достъп до имота през имот 000146
и имот 000270; ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване до пречиствателно
съоръжение в имот 000270, м. Янкулица, землище с. Чучулигово. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 000146, 000149, 000191, 000210,
000243, 000270, 024033 – землище с. Чучулигово.
Проектите се намират в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
772
209а. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване до пречиствателно съоръжение в имот
075073, м. Тумбите – 2, землище с. Кърналово.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: № 000181,
000270, 000279, 000281, 000291, 000292, 000293,
000310, 000352, 000383, 038001, 074026, 075030,
075031, 075032, 075033, 075046, 075048, 075049,
075050, 0075051, 075068, 075077, 199007 – землище
с. Кърналово. Прооектът се намира в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
773
4. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Линейни трасета и площадкови обекти към
снежна инсталация – Ситняковски дял, к.к. Боровец, община Самоков“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
736
5. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ИПРЗ
(изменение на застроителния и регулационен
план) на квартали 175, 175а и 175б по плана на
гр. Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
Самоков.
737
8. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за строителен квартал
238 по плана на гр. Троян, с който се обособяват
УПИ I-64, II-106, 107, III-108, 112, IV-111, V-109, VI110, VII-140, VIII-385, 137, отредени „За жилищно
строителство и магазини“, и УПИ IX-141, 138,
отреден „За жилищно строителство и обществено
обслужване“. Уличната регулация на ул. В. Левски
се запазва. Отпада отреждането на действащия
към момента ЗРП „За жилищно строителство,
подземни гаражи, детски площадки, магазини и
битови услуги“. Отпадат предвидените по ЗРП
улица с о.т. 285-630-627-560-559-286 + подземен
паркинг. Трасето на улица с о.т. 285-286 и нов
габарит = 4,50 м се променя, като се измества
на изток. При несъгласие с проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
739
9. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния
и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на
кръгово кръстовище на улица с о.т. 124-123-539562 и улица с о.т. 538-539-102 и улица с о.т. от 120
до о.т. 158 по регулационния план на гр. Троян.
При несъгласие с проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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за подробен устройствен план до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
740
80. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за ЧИ на ЗРП за
УПИ I-182, УПИ VI-180, УПИ ІІ-185, УПИ Va-183
и УПИ VII-179, кв. 10; УПИ І-181 и УПИ ІІ-248,
кв. 9; УПИ І-193, кв. 29, по плана на с. Скорци,
община Трявна. Проектът представлява изменение на действащия ПУП на с. Скорци, община
Трявна, за ПИ 181, 182, 249 и 180 в обхвата на
УПИ І-182, УПИ VI-180, УПИ II-185, УПИ Va-183
и УПИ VII-179, кв. 10; УПИ І-181 и УПИ ІІ-248,
кв. 9; УПИ І-193, кв. 29, и улици о.т. 40-39а-3869 и о.т. 39-68. За ПИ 181, 182, 249 и 180 не е
приложена улична и дворищна регулация, което
дава основание да се приложат чл. 134, ал. 2,
т. 1 и § 8 ЗУТ. Изменението предлага да отпадне
улица о.т. 69-38-39а-40 и улица о.т. 68-39, като се
създадат нови улици о.т. 69-69а-69б-39в и улица
о.т. 68-68а-39г-39в-39б. Новата улична регулация
в тези участъци съвпада с имотните граници на
ПИ 181, 182, 249, 180 и частично с ПИ 248 и 193.
Запазва се съществуващата намясто пешеходна
връзка между ПИ 180, 182, 179, 183, 185. Вследствие на това в кв. 10 се променят границите
на УПИ І-181, УПИ VI-180, УПИ ІІ-185, УПИ
Va-183 и УПИ VІІ-179, като се образуват нови
УПИ І-181, 182 и УПИ VI-180 изцяло по имотните
граници на поземлените имоти. Променят се
западните граници на УПИ II-185, УПИ Va-183
и северната граница на УПИ VII-179, като съвпадат с имотните граници и съобразявайки се
със съществуващата намясто пешеходна връзка.
В кв. 9 отпада УПИ І-181, като се създава нов
УПИ I-249 по имотните граници на ПИ 249 и
се коригира частично УПИ II-248. В кв. 29 се
променя уличнорегулационната линия на УПИ
І-193 спрямо улица о.т. 68-68а-39г-39в-39б, като
същата се поставя по имотните граници на ПИ
193. Новообразуваните УПИ І-182, 181 от кв. 10 и
УПИ І-249 от кв. 9 се отреждат за хотелиерство.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация – Трявна.
775
354. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за изграждане на обект: „Трасе на кабелна линия за
захранване на ПИ № 58445.115.569, м. Корията,
по КК на с. Приселци, с обща дължина на трасето 176,88 л. м, от които 124,57 л. м попадащи
в земеделска земя, преминаващо през имоти
№ 58445.501.260; 58445.115.2, собственост на Община Аврен. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
същите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аврен.
770
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91. – Община с. Чавдар, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план – план за регулация за
централната част, кв. 22, 33, 36 и 91) по плана
на с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област,
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл. 150 ЗУТ за обект: „Проект
за пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното пространство,
пешеходните зони и прилежащите паркове в
централната част на с. Чавдар, Софийска област.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
813

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. д. № 10968/2013 г. по описа на ІІ
отделение, 24 състав, насрочено за 26.05.2014 г.
от 14 ч. по жалба на Лилия Ленкова Панова от
София срещу Решение № 187 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет, в частта за УПИ
VІ-32, общ. – за магазин, кв. 314. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда.
Заинтересованите лица имат право да се конституират като ответници в производството пред
съда в срока по ал. 1 чрез подаване на заявления
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
803
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI – 10 състав, търговско дело № 2859/2013 г.,
образувано на 29.05.2013 г. по искова молба вх.
№ 63145, със страни „Булбанк лизинг“ – А Д,
ЕИК 131261857, срещу „Олимпик транс“ – ЕООД,
ЕИК 040650301, и Димитриос Пасхалис Назирис,
уведомява на основание чл. 48 ГПК Димитриос
Пасхалис Назирис с документ за самоличност,
издаден на 30.11.2005 г. от префектура Солун,
роден на 7.08.1949 г. – авалист, гражданин на
Република Гърция – ответник по делото, че
следва да се яви в деловодството на Търговско
отделение при Софийски градски съд – София,
бул. Витоша 2, ет. 1, стая 65, Съдебната палата,
за връчване на съдебни книжа по делото на основание чл. 367 ГПК.
777
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Енвер Азан, роден на 23.12.1971 г.,
гражданин на Република Турция, сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
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следва да се яви в съда и да получи съдебните
книжа като ответник по гр. д. № 17650/2013 г.
на ПРС, ІІ бр. състав, заведено от Маргарита
Райчева Азан с основание развод по чл. 49 СК,
с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
764
Поповският районен съд уведомява Айхан
Алпер, роден на 23.01.1977 г., гражданин на Канада, че е ответник по гр. д № 822/2012 г. по описа
на ПРС, образувано по предявен от Бахтегюлер
Юмер Алпер иск за развод. Указва на ответника,
че в двуседмичен срок от обнародване на това
съобщение в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на Поповския районен съд,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея и да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай съдът ще му назначи
особен представител.
833
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Енцо Пандолфини,
роден на 6.04.1972 г. в Италия, сега с неизвестен
адрес в Република България, като ответник по
гр.д. № 13602/2013 г. по чл. 49 СК, заведено от
Верислава Богданова Пандолфини от София,
за развод. Ответникът в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор по реда на чл. 131
ГПК, след като се запознае с исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда. Ответникът следва да
посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
828

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворен Балкан“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.03.2014 г. в 16 ч. по седалището на
сдружението – София 1784, район „Младост“, ж.к.
Полигона, бл. 43, вх. 2, ет. 8, ап. 139, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. приемане и напускане на членове на сдружението; 3. промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
804
5. – Националният съвет на „Барок“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
28.03.2014 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Кирил и Методий“, бул. Васил Левски 88, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
работата на Националния съвет и дейността на
„Барок“ през периода януари 2013 г. – февруари
2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада
за работата на Националния съвет и дейността
на „Барок“ през периода януари 2013 – февруари
2014 г.; 2. приемане на финансов отчет на „Ба-
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рок“ за 2013 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет на „Барок“ за 2013 г.; 3. приемане на бюджет на „Барок“ за 2014 г.; проект
за решение – ОС приема бюджет на „Барок“
за 2014 г.; 4. приемане на план за действие на
„Барок“ през 2014 г.; проект за решение – ОС
п риема п ла н за дейс т вие на „Барок“ п рез
2014 г.; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се
извършва между 13 и 14 ч. на 28.03.2014 г. 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. Представителите на членове да носят със себе си
документ за платен членски внос и актуални
документи, удостоверяващи представителната
им власт, или пълномощно, ако съответният
член се представлява от пълномощник съгласно
условията на устава.
799
14. – Управителният съвет на „Гръцки бизнес
съвет в България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.04.2014 г.
в 17 ч. в София, пл. Света Неделя 5, София,
хотел „Балкан“, при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане отчета за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2013 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2013 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2014 г.;
5. освобождаване на членове от съвета на управителния съвет и освобождаване на същите от
отговорност за дейността им като членове на
управителния съвет; 6. избор на нови членове
на управителния съвет. 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.
834
19. – Управителният съвет на „Българска
федерация по хандбал“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
съгласно чл. 50.1 от устава на 4.04.2014 г. в 11 ч.
в конферентната зала на Дома на хумора и сатирата – Габрово, ул. Брянска 68, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на федерацията
през 2013 г.; 2. приемане на финансов отчет на
федерацията за 2013 г.; 3. приемане на нови членове и прекратяване на членството в „Българска
федерация на хандбал“ на клубове съгласно устава
є; 4. приемане на рамков бюджет на федерацията
за 2014 г.; 5. промени в устава на федерацията; 6.
организационни. 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.
800
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
консултантските фирми по железопътно строителство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.04.2014 г. в 14 ч. в
заседателната зала в сградата на „Евротранспро-
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ект“ – ООД, с адрес ул. Цар Самуил 108, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2013 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане на проектобюджет на БАКФЖС за 2014 г.; 4. промени
в устава на БАКФЖС; 5. промени в състава на
членовете на сдружението; 6. освобождаване на
управителния съвет от отговорност; 7. избор на
нов управителен съвет; 8. избор на председател
на БАКФЖС; 9. разни. 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.
798
1. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия
и естетична медицина, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на членовете си на 26.04.2014 г. в 13 ч.
в офиса на дружеството, бул. Витоша 64, при
следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност през отчетния период; 2. обсъждане на
тематиката на тематичните срещи за членовете
през следващата година за получаване на точки
от продължителното медицинско обучение; 3.
приемане на тематиката за международните
„Дни на естетичната хирургия в София“; 4.
набелязване на мерки срещу отменената специалност козметична (естетична) хирургия; 5.
избор на нов управителен съвет на дружеството;
6. разни.
763
11. – Управителният съвет на ГСК „Интерком
груп – Черноморски юнак“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
11.04.2014 г. в 18 ч. във Варна, в Гимнастическа
зала „Варна“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за 2013 г.; 2. отчетен доклад на КС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
766
1. – Председателството на Политическа партия „Федерация Активно Гражданско Общество
(ФАГО)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
национална конференция на 15.03.2014 г. в 13 ч. в
хотел „Интерхотел Велико Търново“, гр. Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на ПП „Федерация Активно Гражданско
Общество (ФАГО)“; 2. приемане на финансов
отчет на Председателството на ПП „Федерация
А ктивно Граж данско Общество (ФА ГО)“; 3.
промени в устава на ПП „Федерация Активно
Гражданско Общество (ФАГО)“; 4. избор на председател и Председателство на ПП „Федерация
Активно Гражданско Общество (ФАГО)“; 5. избор
на контролен съвет на ПП „Федерация Активно
Гражданско Общество (ФАГО)“; 6. вземане на
решение за самостоятелно участие или в коалиция на ПП „Федерация Активно Гражданско
Общество (ФАГО)“ на избори за ЕП през м. май
2014 г.; 7. разни. Ако в обявения ден и час не е
налице необходимият кворум, заседанието се
отлага с 1 час. Ако след изтичането му отново
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не е налице необходимият кворум, заседанието
се провежда и може да се вземат решения от
присъстващите делегати.
761
368. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство на училище „Любен Каравелов“ – Видин, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква на 30.04.2014 г. в 17,30 ч. във Видин, ул.
Любен Каравелов 29, зала „Стефан Еленков“,
извънредно общо събрание на сдру жението
при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2.
промени в съвета на настоятелите; 3. избор на
председател на съвета на настоятелите; 4. разни.
765
1. – Управителният съвет на сдружение „Радиоклуб ТУ – Габрово“, Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
15.04.2014 г. в 17 ч. в Габрово, ул. Х. Димитър
4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. прекратяване на членство
и приемане на нови пълноправни членове; 3.
избор на управителен съвет; 4. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 26, ал. 1 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 18 ч.
830
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„ТЕО“, К азанлък, на основание чл. 26 във
връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на съвета на фондацията на 28.03.2014 г. в 10 ч.
в седалището на фондацията в Казанлък, ул.
Трапезица 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за пре
образуването на фондация „ТЕО“ във фондация
за осъществяване на общественополезна дейност; 2. приемане на решение за изменение и
допълнение на учредителния акт на фондация
„ТЕО“ във връзка с решението по т. 1, 3. разни.
Поканват се всички членове на фондацията да
присъстват лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на членовете и техните
пълномощници започва в 10 ч. на 28.03.2014 г.
на мястото на провеждане на заседанието на
фондацията. При липса на кворум събранието
ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на фондацията на
адрес: Казанлък, ул. Трапезица 1, вх. Б, ет. 2,
ап. 13, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
762
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество
на каракачаните“ – Казанлък, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на делегатите на сдружението на 15.03.2014 г. в
10 ч. в залата на НЧ „Възродена искра – 2000“
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на КПДК
за 2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на УС на КПДК за 2013 г.;
2. отчетен доклад на КС на КПДК за 2013 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността на КС на КПДК за 2013 г.; 3. избор на
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председател на КПДК; 4. избор на управителен
съвет на КПДК; 5. избор на контролен съвет
на КПДК и председател на КС; 6. приемане на
основните насоки и програма за дейността на
КПДК за 2014 г.; проект за решение – ОС приема
основните насоки и програма за дейността на
КПДК за 2014 г.; 7. избор на делегати на ОСД
на ФКПДК; 8. промяна в устава на КПДК – Казанлък; 9. промяна на адреса на седалището на
КПДК – Казанлък; 10. разни. Регистрацията на
делегатите за събранието ще започне в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 14 от устава на КПДК събранието ще се
проведе при същия дневен ред в 11 ч. на същото
място независимо от броя на присъстващите
делегати.
805
5. – Управителният съвет на Асоциацията
на общини от Южен централен район „Хебър“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 44, ал. 6 от устава свиква редовно отчетноизборно общо събрание на 28.03.2014 г. в 11,30 ч.
в Пловдив, ул. Авксентий Велешки 20, зала 205,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на асоциацията за 2013 г.; 2. приемане
на финансов отчет за 2013 г.; 3. обсъждане на
годишния проектобюджет за 2014 г.; 4. обсъждане
на програма за развитие на АОЮЦР „Хебър“
през 2014 г.; 5. изменение на устава на АОЮЦР
„Хебър“; 6. освобождаване на контролния съвет
и заличаването на същия като орган на сдружението; 7. намаляване на броя на членовете на
управителния съвет от 7 на 5; 8. освобождаване
на членовете на управителния съвет на АОЮЦР
„Хебър“; 9. избор на нови членове на управителния съвет на АОЮЦР „Хебър“; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12,30 ч.,
на същото място и при така обявения дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
806
1. – Управителният съвет на СНЦ МКТФ
„Двама са малко, трима са много“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.03.2014 г. в 13 ч. в Държавен куклен
театър – Пловдив, ул. Христо Г. Данов 14, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението; 2. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет; 3. приемане на проектобюджет на сдружението; 4. вземане на решения
относно дължимостта и размера на членския
внос; 5. приемане и освобождаване на членове
на сдружението; прекратяване на членство на
членове на сдружението съгласно чл. 14, ал. 1,
т. 3 от устава на сдружението; 6. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет;
7. разни.
817
60. – Управителният съвет на Националната
развъдна асоциация по пчеларство – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.04.2014 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Д. Менделеев 12, Аграрен университет – Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя за
дейността на асоциацията за 2013 г.; 2. отчет на
председателя на контролния съвет; 3. приемане
на нови членове на асоциацията и прекратяване
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на членството в асоциацията; 4. промени в правилника на асоциацията; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. промени в управителния съвет и
в контролния съвет; 7. утвърждаване на комисия
по селекция и майкопроизводство; 8. приемане
на работна програма за работа на асоциацията
за 2014 г.; 9. приемане на финансов план за
2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред и на същото място.
642
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб Садово“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.03.2014 г. в 17,30 ч. в малката зала на НЧ
„Христо Смирненски“ в гр. Садово при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ФК „Садово“ за периода 2008 – 2013 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. други. При липса на кворум
(повече от половината от всички членове на сдружението) на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
829
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сдружение
„Ротари клуб Самоков“ на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на сдружението на 15.04.2014 г. в 18 ч.
в Самоков, ул. Димитър Талев 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2013 г.; 2. промяна
в адреса на сдружението; 3. промяна в устава
на сдружението във връзка с промяната по т. 2;
4. промяна в състава на управителния съвет; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден и на същото място
при същия дневен ред в 19 ч.
819
9. – Управителният съвет на сдружение „ШК
Кресим“ – Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 26.03.2014 г. в 17 ч. на адрес Троян,
ул. Христо Ботев 39, бл. Власи Власковски,
партерен етаж, общо събрание на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2012 и 2013 г.; 2. приемане
на план за дейността и бюджет за 2014 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС
за дейността им през 2012 и 2013 г.; 4. приемане
на нови членове в сдружението; 5. промени в УС
на сдружението. При липса на необходимия по
реда на чл. 27 ЗЮЛНЦ кворум събранието ще
се проведе в 18 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
816
1. – Управителният съвет на Българската
автотранспортна асоциация, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.04.2014 г. в 12 ч. в Троян, ул. Дунав 2, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на членство в
сдружението; проект за решение: ОС на основание
чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, т. 4
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от устава прекратява членството в сдружението
на свои членове поради отпадане; 2. промени в
устава на сдружението; проект за решение: ОС
прима предложенията за промени в устава; 3.
прекратяване мандата на УС; проект за решение:
ОС прекратява мандата на УС; 4. избор на нов
УС; проект за решение: ОС избира нов състав
на УС; 5. утвърждаване бюджета на сдружението
за мандата; проект за решение: ОС утвърждава
бюджет на сдружението. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Участниците
се регистрират срещу документ за самоличност,
документ за представителство на юридическото
лице или писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
674
12. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Крушари“ – с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание за 2013 г. на 5.04.2014 г. в
18 ч. в залата на читалище „Йордан Драгнев“ в
с. Крушари при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС за 2013 г.; 2. финансов отчет
на КС за 2013 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за 2014 г.; 4. определяне размера на
членския внос за 2015 г.; 5. приемане на плана
за управление на дейностите 2014 – 2017 г.; 6.
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избор на представител от сдружението в общото
събрание на НЛРС – СЛРБ – София; 7. разни.
Писмените материали за общото събрание са на
разположение в офиса на сдружението за всички членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
818
Валерий Илиев Ждраков – ликвидатор на
сдружение „Агро – Бизнес – 94“, с. Дамяново,
в ликвидация по ф.д. № 394/2007 г. по описа на
Окръжния съд – Габрово, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на адреса на управление на сдружението
в с. Дамяново, община Севлиево, стая № 7 в сградата на Земеделска кооперация – с. Дамяново.
820
Вечислав Христов Чанков – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение за
напояване „Зорница“ със седалище и адрес на
управление с. Зорница, община Средец, област
Бургас, в ликвидация по ф. д. № 2251/2006 г. по
описа на Бургаския окръжен съд, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят вземанията си.
831

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
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