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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно Георги Аспарухов Рангелов с орден „Стара планина“ първа
степен за изключително големите му заслуги
в областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Стоян Славчев Хранов с
орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги в областта
на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3576

3573

УКАЗ № 126
УКАЗ № 123

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ваня Атанасова Гешева с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги в областта
на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Станка Златева Христова
с медал „За заслуга“ за големите є заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3577

3574

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ивана Маринова Тодорова
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги в областта
на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3575

УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Юлия Боянова Йорданова
с медал „За заслуга“ за големите є заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3578
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УКАЗ № 128

УКАЗ № 131

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Симеон Атанасов Щерев с
медал „За заслуга“ за големите му заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Йорданка Благоева Иванова
с медал „За заслуга“ за големите є заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 129

УКАЗ № 132

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Петя Тодорова Неделчева
с медал „За заслуга“ за големите є заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Петър Райчев Стойчев с
медал „За заслуга“ за големите му заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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3583

УКАЗ № 130

УКАЗ № 133

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Мария Димитрова Михайлова с медал „За заслуга“ за големите є заслуги
в областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Лазар Маринов Лазаров с
медал „За заслуга“ за големите му заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Люсиен Иванов Велчев с
медал „За заслуга“ за големите му заслуги в
областта на спорта.
Издаден в София на 21 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3585

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 21 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с
Постановление № 81 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр.,
бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г.,
бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от
2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г.,
бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64,
78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от
2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 87, ал. 1 се създава т. 11:
„11. психологическа годност;“.
§ 2. В чл. 89а числото „2000“ се заменя
с „500“.
§ 3. В чл. 92 числото „50“ се заменя с „10“.
§ 4. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „15“ се заменя с „10“.
2. В т. 3 числото „130“ се заменя със „70“.
3. В т. 4 числото „130“ се заменя със „70“.
§ 5. Член 94 се отменя.
§ 6. В чл. 95, ал. 1, т. 3 числото „100“ се
заменя с „50“.
§ 7. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „лиценза за извършване
на обществен превоз на пътници или товари
в страната или в“ се заличават, а числото
„20“ се заменя с „10“.
2. В ал. 4 числото „50“ се заменя с „10“.
§ 8. Член 100а се отменя.
§ 9. В чл. 102 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 числото „2000“ се заменя с „1000“;
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б) в т. 4 след думата „категория“ се поставя
запетая и се добавя „в който всички линии
за преглед на ППС са оборудвани само за
извършване на преглед на пътни превозни
средства от категория Ттб“;
в) в т. 6 числото „3000“ се заменя с „1500“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в технически пункт от IV ТБ
категория има линия или линии, оборудвани
за извършване на преглед на ППС от други
категории, различни от Ттб, за издаването
на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС в този пункт се събира
такса 1000 лв.“
3. В ал. 5, т. 2 числото „2000“ се заменя
с „1000“.
4. В ал. 6 думите „и за издаване на дубликат
на разрешението за извършване на периодичен
преглед на техническата изправност на ППС“
се заличават.
5. Алинея 7 се отменя.
§ 10. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 числото „20“ се заменя с „10“.
§ 11. Член 110а се изменя така:
„Чл. 110а. За издаване на разрешение за
обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС със списък
на превозните средства, на преподавателите,
на учебните кабинети и на учебните площадки
към разрешението се събира такса 250 лв.“
§ 12. В чл. 110в думите „и на протокол за
годност на лицата, извършващи обучение на
водачи на МПС за превоз на опасни товари“
и запетаята след тях се заличават.
§ 13. В чл. 111 ал. 2 се изменя така:
„(2) За организиране и провеж дане на
практически изпит за придобиване на право
способност за управление на МПС се събират
следните такси:
1. за провеждане на изпит на група, заявена
и формирана от учебен център, за всяка група
за изпит – 100 лв.;
2. за провеждане на изпит на група, формирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, за всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС:
а) от категория АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, Ткт,
Ттм, както и в случаите по чл. 155, ал. 9 и 10
от Закона за движението по пътищата – 12 лв.;
б) от категория С1, С, С1Е, СЕ, D1D, D1Е
или DЕ – 20 лв.“
§ 14. В чл. 111б, ал. 1 числото „1000“ се
заменя с „400“.
§ 15. Създава се чл. 111г:
„Чл. 111г. (1) За извършване на оглед на
психологическа лаборатория за съответствие
с изискванията за годност към лабораториите
се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на
първо и второ психологическо изследване по
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чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението
по пътищата се събира такса 400 лв.
(3) За издаване на дубликат на удостоверението по ал. 2 се събира такса 50 лв.
(4) За промяна на данни, вписани в удостоверението по ал. 2, за промяна в списъка на психологическите лаборатории към
удостоверението и за промяна в списъка на
психолозите към удостоверението се събира
такса 50 лв.
(5) За извършване на трето психологическо
изследване се събира такса 50 лв.
(6) За издаване на удостоверение за психологическа годност и за издаване на дубликат
на удостоверението се събира такса 10 лв.“
§ 16. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) За издаване на сертификат за компетентност на персонал по сигурност се събират
следните такси:
(в лева)
№
по
ред
1
1.

Вид на дейността

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1
9.

33

(3) За издаване на сертификати за компетентност на персонал по сигурността, осъществяващ проверки и контрол за сигурност,
се събират следните такси:
(в лева)
№
по
ред
1
1.

176

в) на регистриран багаж

176

176

б) на товари и поща

176

За издаване на сертификат за компетентност за проверка на МПС
За издаване на сертификат за компетентност за управление и контрол на
служителите по сигурността
За издаване на сертификат за компетентност за контрол на достъпа,
наблюдение и патрулиране
За издаване на сертификат за компетентност за лица, изпълняващи
дейности по контрол на качеството

176
198
176
385

Такса

2

3

За служители по сигурността, изпълняващи
функционални задължения в пунктове за
проверка за сигурност на лица/пътници,
ръчен багаж и носени вещи от персонала
и извършващи:

б) проверка с конвенционален рентген
на ръчен багаж и носени вещи от
персонала, ръчна проверка на лица,
ръчна проверка на ръчен багаж и
462
носени вещи, проверка за сигурност
чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение
и патрулиране
в) проверка с конвенционален рентген
на ръчен багаж и носени вещи от
персонала, ръчна проверка на лица,
ръчна проверка на ръчен багаж и
носени вещи, проверка за сигурност 528
чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение
и патрулиране, управление и контрол
на служителите по сигурността

За издаване на сертификат за компетентност за проверка за сигурност чрез ETD:
а) на ръчен и регистриран багаж

Издаване на сертификати за компетентност на персонал по сигурността, осъществяващ проверки и
контрол за сигурност

а) проверка с конвенционален рентген
на ръчен багаж и носени вещи от
персонала, ръчна проверка на лица, 396
ръчна проверка на ръчен багаж и
носени вещи, контрол на достъпа,
наблюдение и патрулиране

198

б) на ръчен багаж и носени вещи от
персонала

3

10. За преиздаване на сертификат за
компетентност в случай на изгубен/
унищожен/откраднат/повреден

в) на товари и поща и други стоки
198
и материали
За издаване на сертификат за компетентност за проверка на регистриран 198
багаж чрез EDS
За издаване на сертификат за компетентност
за извършване на ръчна проверка:
176

2

231

Такса

а) на лица

С Т Р. 5

За издаване на сертификат за компетентност за лица, извършващи обучение по сигурността, предвидено в
Националната програма за обучение

2
3
За издаване на сертификат за компетентност за работа с конвенционален рентген:
а) на ръчен багаж и носени вещи от
198
персонала
б) на регистриран багаж

2.

ВЕСТНИК

2.

За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове
за проверка за сигурност на регистриран
багаж и извършващи:
а) проверка с конвенционален рентген
на регистриран багаж, ръчна проверка
330
на регистриран багаж, контрол на
достъпа, наблюдение и патрулиране
б) проверка с конвенционален рентген
на регистриран багаж, ръчна проверка
на регистриран багаж, проверка за
396
сигурност чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа,
наблюдение и патрулиране

С Т Р.
1

3.

6
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2
3
в) проверка с конвенционален рентген
на регистриран багаж, ръчна проверка на регистриран багаж, проверка
за сиг у рност чрез ETD на ръчен
462
и регистриран бага ж, контрол на
достъпа, наблюдение и патрулиране,
управление и контрол на служителите
по сигурността
За служители по сигурността, изпълняващи
функционални задължения в пунктове за
проверка за сигурност на товари, поща и
други стоки и материали и извършващи:
а) проверка с конвенционален рентген
на товари, поща и други стоки и материали, проверка за сигурност чрез 330
ETD на товари и поща, контрол на
достъпа, наблюдение и патрулиране
б) проверка с конвенционален рентген
на товари, поща и други стоки и материали, проверка за сигурност чрез
ETD на товари и поща, контрол на
396
достъпа, наблюдение и патрулиране,
управление и контрол на служителите
по сигурността

ВЕСТНИК
1
4.
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2
3
За служители по сигурността, изпълняващи
функционални задължения в пунктове за
проверка за сигурност на МПС и извършващи:
а) проверка на МПС, проверка за
сиг у рност ч рез ET D, кон т рол на 306
достъпа, наблюдение и патрулиране
б) проверка на МПС, проверка за
сиг у рност ч рез ET D, кон т рол на
достъпа, наблюдение и патрулиране, 372
управление и контрол на служителите
по сигурността

(4) Таксите за издаване на сертификатите
по ал. 1, 2 и 3 се заплащат от:
1. летищния оператор, авиационния оператор, оператора по наземно обслужване и
авиационния учебен център, чиито работници
или служители са лицата, получаващи такива
сертификати;
2. всяко физическо лице, когато не е в
правоотношение със субектите по т. 1.“
§ 17. Член 117б се изменя така:
„Чл. 117б. (1) За издаване на удостоверение
на организации, свързани с поддържането на
летателната годност, се събират следните такси:
(в лева)

№
по
ред
1.

2.

3.

4.

Организации
Организации за техническото обслужване на големи ВС или ВС,
използвани за търговски въздушен транспорт, и техническото обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези
ВС, съгласно част 145 на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г. относно
поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства
и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на
организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, ЕАSA форма 3
· Категория от клас А
· Категория от клас В
· Категория от клас C
· Категория от клас D
· Организация, в която работи само едно лице
Организации за техническо обслужване на малки ВС съгласно част
М, подчаст F на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., ЕАSA форма 3
· Категория от клас А
· Категория от клас В
· Категория от клас C
· Категория от клас D
· Организация, в която работи само едно лице
Организация за управление поддържането на постоянна летателна
годност – Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., част М, раздел „А“,
буква „Ж“, ЕАSA форма 14
Самолети категория А1 – над 5700 kg
Самолети категория А2 – 5700 kg и по-леки
Вертолети категория А3
Въздухоплавателни средства категория А4, различни от А1, А2 и А3
Организация за обучение на персонал по техническо обслужване
Регламент (ЕС) № 2042 от 2003 г., част 147, EASA форма 11

ПървоГодиДопълначално
шен
нение/
издаване надзор изменение
на удостона удостоверение
верение

12000
6000
3000
1000
1000

3000
2000
1000
500
500

1500
1000
500
500
500

6000
3000
1500
500
500

1500
1000
500
500
500

500
500
500
500
500

12000
3000
3000
1500
6000

6000
1000
1000
1500
2000

3000
500
500
500
1200/700
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(2) Таксите за първоначално издаване на
удостоверение се заплащат за най-високата
категория, към която се отнася организацията, и не зависят от броя типове/класове
обслужвани ВС, двигатели или компоненти.
(3) Организациите категория от клас А (с
персонал до 10 души) заплащат 50 на сто от
съответната такса.
(4) Таксите за допълнение или изменение
на удостоверението се заплащат за всеки нов
тип/клас ВС, двигател или компонент, който
се включва в одобрението, като:
1. допълнение или изменение на удостоверение е налице при включване на допълнителен
тип/клас ВС/двигател/компонент;
2. допълнение или изменение на удостоверение на организация по част 147 от Регламент
(ЕС) № 2042 от 2003 г. е налице при включване
на нова категория персонал за базово обучение,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

като съответната такса е в размер 1200 лв.,
или на програма за обучение за нов тип ВС,
като съответната такса е в размер 1200 лв. за
въздухоплавателно средство, класифицирано
като самолет с максимална излетна маса повече от 5700 kg или вертолет с повече от един
двигател – голямо ВС, а за всички останали
ВС таксата е в размер 700 лв.
(5) При промени в организацията, свързани с отпадане на тип/клас ВС, двигател или
компонент, не се заплаща такса.“
§ 18. Член 117г се изменя така:
„Чл. 117г. (1) За одобряване на документация,
на промени в документацията на организации,
одобрени по реда на Регламент (ЕО) № 2042
от 2003 г., както и по реда на Наредба № 145
от 2004 г. за условията и реда за издаване на
лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (ДВ,
бр. 87 от 2004 г.), се събират следните такси:
(в лева)

№
по
ред

Документация

ВС група I
(Въздухоплавателни средства (ВС),
които се използват
за търговски въздушни превози, или
въздухоплавателни
средства със сложна моторна тяга, в
т.ч. и ВС със сложна моторна тяга,
използвани за лични нужди)

ВС група II
ВС група III
(Въздухоплава
(Въздухоплава
телни средства
телни средства
(ВС), които се
(ВС), които
използват за авиасе използват
ционни дейности, за лични нужразлични от търди – без права
говски превози,
за търговски
непопадащи в ка- операции и нетегория „ВС със попадащи в касложна моторна тегория „ВС със
тяга“)
сложна моторна
тяга“)

1.

Технически борден дневник

100

100

- -

2.

Програма за техническо обслужване

800

600

400

3.

Списък на минималното техническо
оборудване (MEL)

800

- -

- -

4.

Описание на организация по Наредба № 145 от 2004 г. за условията
и реда за издаване на лицензи на
организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника в зависимост от обхвата на
одобрението

800

600

400

Ръководство за контрол върху техн и ческо т о обс л у ж ва не с ъгласно
Наредба № 24 от 2000 г. за издаване
свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани
авиационни работи (ДВ, бр. 88 от
2007 г.)

- -

600

400

5.

(2) За регистрация, пререгистрация, за издаване на удостоверение за летателна годност и на
удостоверение за съответствие с нормите на авиационен шум на ВС група II и ВС група III се
събира обща такса в размер 500 лв.“
§ 19. Създава се чл. 117ж:
„Чл. 117ж. (1) За издаване на удостоверение на лице по чл. 119е от Закона за гражданското
въздухоплаване се събира такса в размер 10 лв.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ събира такси за:

С Т Р.
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1. издаване на удостоверение за летателна
годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата
на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. относно общи правила в
областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
2. издаване на типово удостоверение за
летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо
в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
3. продължаване на срока на валидност
на удостоверение за преглед на летателната
годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата
на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. относно общи правила в
областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
4. издаване на експортно удостоверение за
летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо
в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
5. вписване или отписване на свръхлеко
ВС, попадащо в обх вата на Приложение
№ ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване
на Европейска агенция за авиационна без
опасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, в регистъра на ВС – 100 лв.;
6. издаване на удостоверение за регистрация на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на
Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. относно общи правила в
областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.
(3) Таксите по ал. 2, както и тези по чл. 117а,
ал. 1 се събират в размер 10 на сто от посочените стойности, когато подготовката, проверката на съответствието и комплектуването
на заявлението за издаване на документ по
ал. 2, т. 1 – 6 са извършени от лице по чл. 119е
от Закона за гражданското въздухоплаване.“

ВЕСТНИК
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§ 20. В чл. 126 се създава ал. 3:
„(3) За издаване или за продължаване срока
на валидност на свидетелство на авиационен
оператор, експлоатиращ ВС с максимална
излетна маса до 2000 kg за самолети и 3175 kg
за вертолети, се събират следните такси:
1. за извършване на полети, започващи и
завършващи в една и съща точка (полети от
А до А) – 250 лв.;
2. за извършване на полети, започващи и
завършващи в различни точки (полети от А
до Б) – 500 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г., с изключение на § 1 и 15,
които влизат в сила от деня на обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“,
и § 13, който влиза в сила от 1 юни 2014 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 22 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери за закупуване на учебници и на
учебни помагала за децата и учениците в
детските градини и училища за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и на учебни помагала
за децата и учениците в детските градини и
училищата за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
41 330 250 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 698 044 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 131 471 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата – 259 498 лв.;
5. по бюджета на Министерството на отбраната – 5302 лв.;
6. по бюджета на Министерството на правосъдието – 2567 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
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възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 23, 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 създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Военно-патриотично възпитание
и военно-почивно дело“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на изпълнение на наказанията“,
бюджетна програма „Затвори – изолация на
правонарушителите“ по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 8. Първостепенните разпоредители с
бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 – 6 да извършат
произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Чл. 10. 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. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 89 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. във връзка с чл. 2, т. 1 – 3 и чл. 3, ал. 8
от Постановление № 104 на Министерския
съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за
учебниците и учебните помагала (обн., ДВ,
бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г.,
бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г.,
бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г., бр. 85 от
2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта,
на министъра на културата, на министъра на
отбраната, на министъра на правосъдието и
на кметовете на общини.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на средствата за закупуване на
учебници и учебни помагала за общинските детски градини и училища за учебната 2014/2015 г.
Община
1
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Kресна
Петрич
Pазлог
Cандански
Cатовча
Cимитли
Cтрумяни
Xаджидимово
Якоруда
ОБЛАСТ БУРГАС
Aйтос
Бургас
Kамено

Средства
(в лв.)
2
72
75
419
218
116
26
339
126
232
96
77
29
61
64
1 955

128
017
463
914
667
380
895
690
010
268
204
357
091
637
721

197 107
1 287 450
73 193

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН
1

Kарнобат
Mалко Tърново
Hесебър
Поморие
Приморско
Pуен
Cозопол
Средец
Cунгурларе
Царево
ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен
Aксаково
Белослав
Бяла
Bарна
Bетрино
Bълчи дол
Девня
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Cуворово
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Bелико Tърново
Горна Oряховица
Eлена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Tръмбеш
Cвищов
Cтражица
Cухиндол
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Бойница
Брегово
Bидин
Грамада
Димово
Kула
Mакреш
Hово село
Pужинци
Чупрене

2
168
15
143
183
32
208
72
99
84
59
2 626

537
241
770
545
889
174
308
722
828
430
194

55
128
68
21
1 920
20
59
61
154
98
157
59
2 804

049
021
215
302
247
284
261
859
980
176
722
701
817

437
249
57
26
63
124
75
173
99
14
1 321

416
629
670
198
153
764
888
621
326
216
881

39
7
23
338
5
38
17
4
10
28
10
524

606
878
058
332
618
553
976
429
333
219
557
559

ВЕСТНИК
1
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Cлатина
Bраца
Kозлодуй
Kриводол
Mездра
Mизия
Oряхово
Pоман
Xайредин
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Cевлиево
Tрявна
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Kаварна
Kрушари
Tервел
Шабла
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино
Джебел
Kирково
Kрумовград
Kърджали
Mомчилград
Черноочене
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Kочериново
Kюстендил
Hевестино
„Pила“
Cапарева баня
Tрекляно
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Aприлци

БРОЙ 45
2
43
171
419
148
45
101
37
62
32
20
1 084

439
367
781
751
658
738
948
704
609
172
167

304
40
199
51
596

237
777
543
530
087

118
86
513
132
90
33
114
25
1 114

516
381
913
543
460
375
655
143
986

45
38
106
116
428
83
47
867

799
608
798
866
095
833
319
318

35
6
252
15
312
13
10
32
1
679

334
715
196
710
984
103
099
030
688
859

12 918

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН
1

Летница
Ловеч
Луковит
Tетевен
Tроян
Угърчин
Ябланица
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Bълчедръм
Bършец
Георги Дамяново
Лом
Mедковец
Mонтана
Чипровци
Якимово
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Bелинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Pакитово
Cептември
Cтрелча
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
Земен
Kовачевци
Перник
Pадомир
Tрън
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна Mитрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Hикопол

2
26
247
135
124
154
41
59
803

470
262
543
952
779
328
899
151

103
50
25
63
57
5
158
26
311
7
23
833

002
431
942
750
211
004
633
478
878
958
297
584

27
39
49
289
30
714
128
126
119
146
22
1 695

392
290
154
744
168
154
809
644
855
826
978
014

26
7
1
487
99
20
643

203
427
628
574
726
654
212

44
53
105
74
38
101
41

973
442
780
557
863
106
948

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1
1

Плевен
Пордим
Червен бряг
Kнежа
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
Кричим
Лъки
„Mарица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cадово
Стамболийски
Cъединение
Xисаря
Куклен
Сопот
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Kубрат
Лозница
Pазград
Cамуил
Цар Калоян
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Bетово
Две могили
Иваново
Pусе
Cливо поле
Ценово
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Aлфатар
Главиница
Дулово
Kайнарджа
Cилистра

2
734
38
173
87
1 494

135
322
544
562
232

376
38
54
311
62
10
185
30
2 017
136
155
133
107
129
39
53
33
62
3 937

263
836
090
943
373
506
390
027
487
534
368
413
065
942
197
091
563
891
979

62
148
98
60
304
38
28
741

736
366
811
402
355
401
884
955

24
72
69
45
27
836
52
23
1 150

210
081
000
007
308
350
677
826
459

12
60
191
49
237

662
562
665
883
377

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН
1

Cитово
Tутракан
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел
Hова Загора
Cливен
Tвърдица
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Mадан
Hеделино
Pудозем
Cмолян
Чепеларе
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2
28 850
74 407
655 406
118
267
930
121
1 437

592
655
444
190
881

13
15
59
45
54
64
29
60
215
35
593

566
326
186
245
964
527
610
154
832
126
536

6 359 116

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Mалина
Долна баня
Драгоман
Eлин Пелин
Eтрополе
Златица
Ихтиман
Kопривщица
Kостенец
Kостинброд
Мирково
Пирдоп
Правец

9
46
210
24
31
31
20
133
78
33
150
10
71
92
9
49
54

Cамоков

235 360

459
063
250
813
400
922
203
029
297
125
511
229
217
554
223
872
040

Cвоге

82 104

Cливница

48 641

Чавдар
Челопеч

5 715
12 192
1 440 219

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови

ВЕСТНИК
1
Kазанлък
Mъглиж
Николаево
Oпан
Павел баня
Pаднево
Cтара Загора
Чирпан
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново
Oмуртаг
Oпака
Попово
Tърговище
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Mаджарово
Mинерални бани
Cвиленград
Cимеоновград
Cтамболово
Tополовград
Xарманли
Xасково
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав
Bенец
Bърбица
Kаолиново
Kаспичан
Hикола Kозлево
Hови пазар
Cмядово
Xитрино
Шумен
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово
Eлхово
Cтралджа
„Tунджа“
Ямбол

42 468

Гурково

44 155

Гълъбово

73 826

БРОЙ 45

Общо:

3514

2
432
79
49
10
94
119
907
141
1 995

652
690
118
174
199
796
963
136
177

30
128
33
155
350
698

262
548
887
285
640
622

268
32
60
6
28
129
61
36
51
149
578
1 403

831
211
466
644
988
149
033
419
041
858
371
011

64
41
70
85
51
57
119
37
23
528
1 080

875
831
735
904
521
022
361
699
115
091
154

21
84
93
96
496
791

027
738
110
161
917
953

41 330 250

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 22 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г. в размер 20 000 000 лв. за бойна
подготовка и бойна готовност на видовете
въоръжени сили.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за бойна подготовка и
бойна готовност на видовете въоръжени сили
по чл. 1, ал. 5, т. 4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г., както следва:
1. по „Политика в областта на отбранителните способности“:
а) по бюд жет на п рог рама „Под г о т овка и използване на въоръжените сили“ –
10 800 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“ – 6 000 000 лв.;
2. по „Политика в областта на съюзната
и международна сигурност“, по бюджетна
програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ – 3 200 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на отбраната да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) 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. 4 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 отбраната.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3515

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 22 МАЙ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери за бюджетите на общини общо в размер
3 859 840 лв., разпределени по общини и за
дейности съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1
да се осигурят за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.), в
приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 се
правят следните изменения:
1. В пореден номер 3.8, в колона 1 думите
„Подмяна на водопроводна и канализационна
мрежа в с. Гроздьово“ се заменят с „Изграждане на канализационната и възстановяване
на водопроводната мрежа на бул. Георги
Димитров, с. Гроздьово“.
2. В поредни номера 8.4 и 8.5, в колона 2
думите „община Добрич“ се заменят с „община Добричка“.
3. В пореден номер 11.10, в колона 1 думите
„Юрий Гагарин“ се заличават.
§ 2. Постановлението се приема на основание 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.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 45

Приложение
към чл. 1
№
по
ред

Код по ЕБК
и община

Дейности

(в лв.)

1.

5105 Гърмен

Ремонт на път с. Огняново – с. Рибново, и на път с. Гърмен – с. Ковачевица

300 000

2.

5111 Симитли

Обезопасяване на свлачище

170 000

3.

6005 Кюстендил

Разширяване на водопроводна мрежа за минерална вода

751 250

4.

6204 Вълчедръм

Изграждане на отводнителна система

248 000

5.

6209 Монтана

Рехабилитация и ремонт на улична мрежа

420 000

6.

6707 Цар Калоян

Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в с. Костанденец

120 000

7.

7102 Борино

Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоема
на с. Борино

200 000

8.

7106 Мадан

Реконструкция на инфраструктурни обекти

900 000

9.

7305 Горна Малина Възстановяване на междуселищен път

447 800

10.

7606 Свиленград

302 790

Рехабилитация и ремонт на улична мрежа

Общо:

3 859 840

3516

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 22 МАЙ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36 и 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г.
в колона 3 се правят следните изменения:
1. В пореден № 8 числото „770 500 000“ се
заменя със „770 750 000“.
2. В пореден № 11 числото „83 948 500“ се
заменя с „83 956 500“.
3. В пореден № 17 числото „29 968 700“ се
заменя с „29 978 700“.
4. В пореден № 19 числото „33 802 267“ се
заменя с „33 835 267“.
5. В пореден № 22 числото „103 233 500“
се заменя със „103 241 500“.
6. В пореден № 28 числото „12 008 300“ се
заменя с „12 008 800“.
7. В пореден № 35 числото „6 381 200“ се
заменя с „6 382 200“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3517

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 23 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна
хуманитарна помощ на Република Сърбия и
на Босна и Херцеговина
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. за предоставяне на безвъзмездна
хуманитарна помощ на Република Сърбия във
вид на имущество на обща стойност 61 000 лв.,
в т.ч. за Българския Червен кръст – 61 000 лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Босна и
Херцеговина във вид на имущество на обща
стойност 71 100 лв., в т.ч. за Българския Червен кръст – 31 300 лв.
(3) Разходите по ал. 1 и 2 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и реализирането на дейностите по чл. 1 се
възлага на министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. (1) Със сумите по чл. 1, ал. 1 и 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, сигурност на границите,
пожарна безопасност и защита на населението“,
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бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“ по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
(2) Със сумите по чл. 1, ал. 1 и 2 да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. 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. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на вътрешните работи и на председателя на Българския Червен кръст.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3541

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение
на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне
на данни за регистрираните пътни превозни
средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от
2003 г., бр. 1, 21, 34, 59 и 93 от 2006 г.; попр.,
бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г., бр. 20,
40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от
2011 г. и бр. 67 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се новa ал. 3:
„(3) Тази наредба се прилага и спрямо лица,
за които в международен договор е предвидена
такава възможност.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се
създават т. 6, 7 и 8:
„6. трактори;
7. бавнодвижещи се превозни средства,
предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност;
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8. каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.“
§ 2. В чл. 3 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага
при промяна на данните за вида на горивото
в свидетелството за регистрация. Промяната
на данните за вида на горивото се заявява
от собственика на превозното средство при
извършване на първата промяна в регистрацията по чл. 14, настъпила след монтирането
на уредба в ПС, позволяваща работата на
двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен
природен газ, но не по-късно от 3 години от
първоначалната проверка на уредбата по реда
на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за
движението по пътищата.
(6) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се
заплащат такси, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.“
§ 3. В чл. 4, ал. 3 думата „регистрира“ се
заменя с „вписва в свидетелството за регистрация“, а след думите „ползвател на превозното
средство“ се добавя „по искане на собственика“.
§ 4. В чл. 7, ал. 6 след думите „се отбелязва“
се добавя „като нестандартен в забележка“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „кражба“ се поставя
запетая и се добавя „повреждане“, а след думите
„унищожаване на“ се добавя „част първа или“.
2. В ал. 5 думите „на част първа или“ се
заличават.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Табелите с регистрационен номер се
монтират в пунктовете за регистрация от
служители на отдел/сектор „Пътна полиция“
при СДВР/ОДМВР на местата, определени от
производителя. Монтаж на табели с регистрационен номер извън звената „Пътна полиция“
се допуска при идентификация на ПС извън
пунктовете за регистрация и идентификация
по реда на чл. 6, ал. 2, както и за ПС, за които
не се изисква идентификация.“
2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) За ПС, на които се монтират багажници
за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място,
определено от производителя за монтаж на
регистрационен номер, се издава трета табела
с регистрационен номер. Третата табела с регистрационен номер отговаря на БДС 15980 и
се издава за конкретно МПС със съдържание
на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра в долния десен ъгъл.
(10) Редът за издаването на табелите по
ал. 9 се определя от директора на ГДНП.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. Създават се ал. 11 и 12:
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„(11) При регистрация на ПС с удостоверение
за индивидуално одобряване по ал. 8 превозното средство се представя за идентификация.
(12) Митнически документ за оформен
внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не
се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава – членка на ЕС, и е
представена фактура за това.“
§ 8. В чл. 12а се създават ал. 7 и 8:
„(7) Митнически документ за оформен
внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 7 не
се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава – членка на ЕС, и е
представена фактура за това.
(8) При регист раци я на у пот ребявани
ПС, които са били регистрирани в страната
по друг ред, не се изискват документите по
ал. 1, т. 6 и 7.“
§ 9. В чл. 12б се създава ал. 5:
„(5) Митнически документ за оформен
внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не
се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава – членка на ЕС, и е
представена фактура за това.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 думите „от категория
М1“ се заменят с „притежаващи валиден ЕО
сертификат за съответствие“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната,
повредена или унищожена част първа на
свидетелството.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага
при промяна на данните за вида на горивото
в свидетелството за регистрация, както и при
промяна на данните, свързани с допълнително
монтирани в ПС устройства за осветяване и
светлинна сигнализация.
(4) При промяна в постоянния адрес на
собственика в населено място в друга област
собственикът представя ПС за промяна в
регистрацията в 14-дневен срок от издаване
на новия личен документ.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „протокол за изпитание
от акредитирана лаборатория“ се заменят с
„протокол от лаборатория за изпитване на
ПС, акредитирана“;
б) в т. 8 се създава изречение второ: „Когато
изменението в конструкцията на превозното
средство представлява монтиране на уредба,
позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се
представя протокол за първоначална проверка
на уредбата, издаден по реда на наредбата
по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по
пътищата;“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
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„(6) При възстановяване регистрацията
на ПС, прекратена на основание чл. 18, ал. 1
във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 4, не се изисква
документ по ал. 1, т. 7, ако собственикът на
ПС притежава валиден документ за преминат
периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.
(7) При промяна в регистрацията на ПС в
свидетелството за регистрация и в носителя на
информация по отчета се отбелязват като забележка номерът на удостоверението по ал. 1,
т. 8 и текстът „изменение в конструкцията“.“
§ 13. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа и част
втора на свидетелството за регистрация се
отбелязват като невалидни (чрез перфориране
и надпис „Прекратена регистрация – частен
имот“) и се връщат на собственика; копие
от свидетелството за регистрация се прилага
към заявлението за прекратяване на регистрацията; информация за номера и датата на
валидност на издадения знак за технически
преглед (ЗТП) или удостоверение за техническа
изправност се въвежда в автоматизираната
информационна система;“.
2. В ал. 3 думата „откраднато“ се заменя
с „обявено за издирване“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) При прекратяване регистрацията на
ПС в случаите на ал. 5 заявление по ал. 1,
т. 1 може да бъде подадено от един от собствениците.“
§ 14. В чл. 18б, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден
идентификационен номер, прекратяването
се извършва след произнасяне на орган на
съдебната власт, потвърждаващо установеното
подправяне, заличаване или повреждане на
идентификационния номер.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с данните от отчета на
превозното средство“ се заличават, а думата
„кражба“ се заменя с „обявяване за издирване“.
2. В ал. 2 думата „кражба“ се заменя с
„обявяване за издирване“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) думата „извършва“ се заменя с „издава“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава
до страната при изгубена или открадната
постоянна регистрационна табела, след обявяването є за издирване;“
в) създава се т. 4:
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„4. за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или
открадната постоянна табела на територията
на Република България, след обявяването є
за издирване.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) След изтичане срока на транзитната
регистрация издадените табели с транзитен
регистрационен номер не могат да се използват.
(6) Транзитна регистрация за ПС с прекратена регистрация може да се издава при
поискване от собственика само ако регистрацията е прекратена на основание чл. 18, т. 1
поради изнасяне от страната, съхраняване
в частен имот, кражба или регистрационни
табели, които не отговарят на изискванията
на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.“
§ 17. В чл. 29, ал. 3 се създава изречение
второ: „Транзитният регистрационен номер,
предназначен за МПС от категория L, се
състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата „М“, и е за
еднократна употреба.“
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) На лице – търговец по смисъла
на Търговския закон, извършващо внос и продажба на превозни средства, се предоставят
временни табели с регистрационен номер
със срок от една година. Временните табели
с регистрационен номер се предоставят за
ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за
тестване, придвижване до съответните органи
на държавната администрация, до сервиз, от
един търговски обект до друг и до официално
обявено изложение.
(2) Временният регистрационен номер за автомобили и ремаркета се състои от шестцифрена
комбинация на числата от 0 до 9, симетрично
разделени с буквата „В“ в средата. Временният регистрационен номер, предназначен за
МПС от категория L, се състои от петцифрена
комбинация на числата от 0 до 9, разделени с
буквата „В“. В крайната дясна част е обозначена
годината на валидност на червен фон.
(3) За получаване на временни табели с
регистрационен номер лицето по ал. 1 подава
заявление (приложение № 7) и необходимите
документи до отдел „Пътна полиция“ при
ГДНП чрез отдел/сектор „Пътна полиция“ при
СДВР или ОДМВР по седалище на търговеца.
(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната
информационна система за електронни услуги
на МВР с притежавания от лицето по ал. 1
валиден квалифициран електронен подпис.
При подадено заявление по електронен път
органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(5) Служители на отдел/сектор „Пътна
полиция“ СДВР/ОДМВР извършват проверка
в търговския обект, където ще се съхраняват
временните табели с регистрационен номер

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

за наличие на необходимите документи и
метална каса за съхранение, като за резултата
от проверката се изготвя протокол.
(6) В случаите, когато търговският обект
и седалището на лицето по ал. 1 са на територии, обслужвани от различни ОДМВР,
заявлението и приложените документи се
изпращат на съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при ОДМВР, на чиято територия
се намира обектът, за извършване проверка
за спазване на изискванията. За извършената
проверка се съставя протокол и се връща в
отдел/сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР
по подаване на заявлението.
(7) При установяване на пропуски в документацията или изискванията за получаване
на временни табели с регистрационен номер
заявлението ведно с подадените документи
се връщат на подателя с мотивирано уведомително писмо.
(8) Комплектуваните документи в отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР
се изпращат в ГДНП с предложение за разрешаване ползването и определяне на временни
табели с регистрационен номер за лицето по
ал. 1 съгласно одобрения брой.
(9) ГДНП уведомява писмено лицето по
ал. 1 за определените временни табели с регистрационен номер.
(10) Временните табели с регистрационен
номер се получават от лицето по ал. 1 или от
друго упълномощено лице от отдел/сектор
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по седалището на търговеца след представяне на дневник
за завеждане на временните регистрационни
табели, пътни книжки съобразно заявения брой
табели и документ за платена такса съгласно
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси.
(11) За всеки комплект временни табели с
регистрационен номер отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР издава разрешение за временно движение.
(12) Лицето по ал. 1 или упълномощени от
него лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой
временни табели с регистрационни номера.
(13) В дневника и пътната книжка се отразява следната информация:
1. в дневника – всички получени табели, серията и номерата на документите за временно
движение и срокът, за който са издадени; за
всеки номер се отразяват данните за неговото
използване: дата и час (от....до) на използването,
маршрут, цел за използване на табелите, трите
имена на водача, представителя на лицето по
ал. 1, данни за марка, модел, номер на рама
и цвят на превозните средства;
2. в пътната книжка – дата на ползване на
табелите; пореден номер от дневника; марка,
модел, цвят и номер на рама на ползваното
ПС; маршрут и цел на придвижването; час на
излизане и час на връщане; име и фамилия
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и подпис на водача; пътната книжка се носи
винаги при използване на ПС с временни
регистрационни табели и данните от пътната
книжка трябва да съответстват на данните,
записани в дневника.
(14) Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането
на табелите от служител в съответния отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР
по седалището на търговеца.
(15) Временни табели с регистрационен
номер се ползват само за МПС, собственост
на лицето по ал. 1, от лицата, определени от
него при подаване на заявлението.
(16) При използването на превозни средства
с временните табели с регистрационен номер
в превозното средство (или в теглещото МПС)
задължително присъства представител на лицето по ал. 1, на което са предоставени табелите.
(17) След изтичане срока за ползване на
временните табели с регистрационен номер
и разрешението за временно движение лицето по ал. 1 връща табелите в съответния
отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР или
ОДМВР, в което е седалището му. Отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР
уведомява ГДНП за върнатите и унищожени
временни табели с регистрационен номер,
на които срокът за ползване е изтекъл. Нови
временни табели с регистрационен номер и
разрешение за временно движение се издават
само след връщане на тези с изтекъл срок.
(18) При използване на временни табели
с регистрационен номер не по установения
ред или когато същите са с изтекъл срок на
валидност, табелите се отнемат и се уведомява
отдел „Пътна полиция“ при ГДНП. Табелите
се изпращат на отдел/сектор „Пътна полиция“
при СДВР или ОДМВР, където са издадени.
(19) На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер по реда
на ал. 18, не се предоставят други такива в
срок от 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели
с регистрационен номер.
(20) В отдел/сектор „Пътна полиция“ при
СДВР и ОДМВР се води регистър за издадените
временни табели с регистрационни номера.“
§ 19. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „превозното средство“
се поставя запетая и се добавя „ако не притежава валиден документ за преминат преглед
за техническа изправност“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 20. В чл. 32д, ал. 2 след думите „или за
възстановяване на прекратена регистрация“
се поставя запетая и се добавя „когато се
извършва технически преглед“.
§ 21. В чл. 32з се създава изречение второ:
„Информация за номера на издадения знак за
технически преглед (ЗТП) и датата за явяване
на първи периодичен преглед се въвежда в
АИС – К АТ.“
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§ 22. В чл. 32и, т. 4 думите „изправност
на“ се заличават.
§ 23. В чл. 33, ал. 2 изречението „Тази
част се съхранява от собственика и се носи
при използване на превозното средство при
необходимост.“ се заличава.
§ 24. В чл. 37б се създават ал. 3 и 4:
„(3) Обобщени справки за броя на водените на отчет и първоначално регистрираните
превозни средства се предоставят на Националния статистически институт.
(4) Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водените на отчет
ПС се публикува на шестмесечие и годишно
на страницата на МВР.“
§ 25. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
„(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху
стъклата и фаровете на МПС, с изключение на
разрешените с нормативни актове, както и се
забранява облепване на превозното средство
с фолио, водещо до заличаване на основния
цвят и подвеждане при идентифициране.“
§ 26. В приложение № 7 се правят следните
изменения:
1. Думите „чл. 30, ал. 2“ се заменят с
„чл. 30, ал. 3“.
2. В описанието на прилаганите документи
т. 6 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 28. Разпоредбите на § 6, т. 2, с която се
създава ал. 9 в чл. 10, и § 17 влизат в сила
от 1 юни 2015 г.
§ 29. Разпоредбата на § 12 относно чл. 15,
ал. 1, т. 8, изречение второ влиза в сила от
1 септември 2014 г.
§ 30. Временни регистрационни номера по
чл. 30, ал. 2, изречение второ, предназначени за МПС от категория L, състоящи се от
петцифрена комбинация на числата от 0 до
9, разделени с буквата „В“, се предоставят от
1 юни 2015 г.
§ 31. За промяна на вида на горивото в
свидетелството за регистрация на превозното
средство с изменение в конструкцията, при
което в ПС е монтирана уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен
газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ),
преди 1 септември 2014 г. се представя паспорт, издаден съответно по реда на Наредбата
за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения
и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията
на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.) или
Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните
газопроводи и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ (обн., ДВ, бр. 67
от 2004 г., в редакцията на наредбата преди
ДВ, бр. 99 от 2011 г.), или удостоверение за

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

техническа изправност на ПС, част І, буква
А, издадено по реда на наредбата по чл. 148,
ал. 1 от Закона за движението по пътищата,
в което е отразено, че ППС е с монтирана
уредба на ВНГ/СПГ или водород.
§ 32. Навсякъде в наредбата съкращението
„ППС“ се заменя с „ПС“.
Министър:
Цветлин Йовчев
3475

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 562-ЕП
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 387,
ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
І. Обявява окончателните резултати от
произведените на 25 май 2014 г. избори за
членове на Европейския парламент от Репуб
лика България, както следва:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК:
6 543 423.
2. Брой на гласувалите избиратели според
подписите в избирателните списъци: 2 361 943.
3. Брой на намерените в избирателните
кутии бюлетини: 2 361 966.
4. Брой на недейст ви телни те гласове:
122 536.
5. Брой на действителните гласове: 2 239 430.
6. Разпределение на действителните гласове
по кандидатски листи на партии, коалиции
и независими кандидати според номерацията
на бюлетините им:
6.1. БЪЛГАРСК А ЛЕВИЦА – 11 014 действителни гласове; 684 недействителни гласове;
6.2. ПП ГЛАС НАРОДЕН – 22 440 действителни гласове; 416 недействителни гласове;
6.3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – 5218 действителни гласове; 262 недействителни гласове;
6.4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – 7989 действителни гласове; 284 недействителни гласове;
6. 5. Х РИС Т И Я Н Д ЕМОК РАТ И Ч ЕС К А
ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ – 2964 действителни
гласове; 181 недействителни гласове;
6.6. БЪЛГА РСК А Н А ЦИОН А ЛНО-П АТРИОТИЧНА ПАРТИЯ – 3000 действителни
гласове; 318 недействителни гласове;
6.7. СИНЬО ЕДИНСТВО – 10 786 действителни гласове; 361 недействителни гласове;
6.8. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – 144 532
действителни гласове; 1086 недействителни
гласове;
6.9. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ) – 68 376
действителни гласове; 818 недействителни
гласове;
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6.10. ПП БАСТА – 7330 действителни гласове; 344 недействителни гласове;
6.11. АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – 90 061 действителни
гласове; 1046 недействителни гласове;
6.12. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – 424 037
действителни гласове; 7760 недействителни
гласове;
6.13. Виктор Тенчев Папазов – 7652 действителни гласове; 393 недействителни гласове;
6.14. Коалиция КОД – Антония Първанова,
Илиана Раева – ОБ, НДСВ, СДП – 20 487
действителни гласове; 366 недействителни
гласове;
6.15. ПП ГЕРБ – 680 838 действителни
гласове; 7633 недействителни гласове;
6.16. Евгения Златева Банева – 6188 действителни гласове; 501 недействителни гласове;
6.17. ПП АТАК А – 66 210 действителни
гласове; 1453 недействителни гласове;
6.18. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 3217 действителни гласове; 285 недействителни гласове;
6.19. БКП – 9318 действителни гласове; 777
недействителни гласове;
6.20. Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти – 7373 действителни гласове; 244 недействителни гласове;
6.21. ЗЕЛЕНИТЕ – 12 547 действителни
гласове; 294 недействителни гласове;
6.22. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА – ВМРО,
ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН – 238 629 действителни
гласове; 4946 недействителни гласове;
6.23. ДПС – Движение за права и свободи – 386 725 действителни гласове; 8925
недействителни гласове;
6.24. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ
ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) – 2499 действителни гласове; 240 недействителни гласове.
Няма избран независим кандидат за член
на Европейския парламент от Република
България.
ІІ. Разпределя мандатите за членове на
Европейския парламент от Република България, както следва:
1. Листа № 18 – ГЕРБ – 6 мандата.
2. Листа № 15 – КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – 4 мандата.
3. Листа № 29 – ДПС – Движение за права
и свободи – 4 мандата.
4. Листа № 28 – БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН – 2 мандата.
5. Листа № 10 – РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
1 мандат.
ІІІ. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделни
кандидати по кандидатски листи съгласно
приложението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение

01 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

02

ПП ГЛАС НАРОДЕН
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03 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
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Маргарита Милева Милева
Боян Борисов Киров
Ирина Петкова Алексова
Огнян Борисов Боюклиев
Силвия Красимирова Кирилова
Александър Цветков Богданов
Цветелина Нотева Христова
Петър Кирилов Христозов
Анелия Георгиева Дамянова
Димитър Чавдаров Панайотов
Вергиния Василева Костадинова
Николай Любомиров Радулов
Радостина Антонова Божкова
Юрий Георгиев Сапунджиев
Янко Илиев Стоянов
Павел Райков Павлов
Мариян Йорданов Димитров
Христо Георгиев Лафчиев
Александър Трифонов Алеков
Христо Пламенов Бантутов
Христина Георгиева Шопова
Галина Симеонова НиколоваГеоргиева
Велко Димитров Савов
Атанас Димитров Янакиев
Венета Константинова
Маджистрели
Цвета Олегова Манева
Людмила Йорданова Дукова
Владимир Георгиев Митев
Антон Христов Асенов
Станислав Светлозаров Фортунов
Александър Петров Михайлов
Кристиан Константинов Топалов
Ивайло Александров Иванов
Владислав Венциславов Чанев
Валентин Симеонов Симов
Елена Генчова Атанасова
Диан Тодоров Пенчев
Христо Христов Дунчев
Йонко Йорданов Гергов
Диньо Кирилов Добрев
Цветан Стоименов Ночев
Владимир Милчев Апостолов
Никола Танчев Николов
Пенка Стоянова Иванова
Ивелина Васкова Йотова
Мая Кръстева Стоянова
Момчил Красимиров Сарандев

2154
215
134
61
51
29
56
46
37
53
9
23
39
12
147
23
67
2449
1792
370
253
137
75
176
188
99
85
64
58
199
47
59
106
133
351
248
533
67
69
18
59
55
26
26
24
38
36
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04 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

06 Християндемократическа
партия на България

08 БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ

09 СИНЬО ЕДИНСТВО

14
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Тома Александров Сурталов
Минчо Христов Куминев
Марина Сергеевна Драгомирецкая
Красина Петрова Демирева
Александър Панайотов
Каракачанов
Сашо Миланов Милчев
Силвия Антонова Владимирова
Ирена Станиславова Борисова
Павел Джованов Чемишанов
Лиляна Добрева Петкова
Атанас Димитров Шмидт
Ивелина Димитрова Цветкова
Вероника Йонкова Георгиева
Огнян Кръстев Ковачев
Илиян Пламенов Пътев
Татяна Панайотова Ваклинова
Пенка Георгиева Харизанова
Спартак Костов Кънев

31
1602
134
85
960

303
88
90
15

5
6
7
8

Ирина Юлий Абаджиева-Репуц
Росица Борянова Кашикова
Грета Борисова Ганева
Мартина Георгиева ЧемишанскаМаркова
Албена Спасова Мирчева
Христо Крумов Станчев
Филип Александров Александров
Асен Йорданов Пачеджиев

1
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4
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
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Петър Станиславов Манолов
Димитър Илиев Бецов
Костадин Недев Господинов
Красимир Стойнов Василев
Надежда Николова Нейнски
Бойко Христов Станкушев
Ергин Мюмюн Емин
Моньо Христов Христов
Маргарита Василева Бойчева
Мирослав Георгиев Стефанов
Костадин Георгиев Шанков
Айрин Алик Ибрямова
Николай Любчев Драгомиров
Калина Йорданова Прокопиева
Атанас Константинов Чепъков
Живко Иванов Иванов
Васил Милчев Папазов
Сюлейман Хюсеин Ени

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4

30
32
50
29
33
28
17
37
38
13
27
15
44

36
260
58
19
165
32
39
45
2201
319
90
53
36
31
71
54
765
68
40
104
35
13
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10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11 ПП НАЦИОНАЛЕН
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА
1
БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ)
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12 ПП БАСТА
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Любомир Свиленов Стефанов
Бранимир Бранимиров Фиданов
Емил Йорданов Йорданов
Меглена Щилиянова Кунева
Светослав Христов Малинов
Божидар Цецов Лукарски
Корман Якубов Исмаилов
Николай Нанков Ненчев
Гергана Николова Гергова
Виктор Стефанов Лилов
Пламен Иванов Даракчиев
Янко Димитров Димитров
Сергей Цветанов Петков
Росица Желязкова Рачева
Дончо Николаев Златев
Ива Евгениева Йорданова
Валерия Александрова
Кардашевска-Ранчева
Ивана Иванова Енева
Настимир Ананиев Ананиев
Радан Миленов Кънев
Валери Симеонов Симеонов
Славчо Пенчев Бинев
Велизар Пенков Енчев
Силвия Чавдарова Трендафилова
Александър Духомиров Минев
Анна Мария Людмилова Гюзелева
Румен Димитров Христов
Константин Живков Бачийски
Розалия Василева Николова
Доброслав Иванов Иванов
Любомир Александров Желев
Николай Иванов Божков
Светослав Генадиев Георгиев
Ивайло Вагенщайн Русинов
Георги Василев Манев
Данчо Димитров Хаджиев
Борис Янков Ячев
Мирослав Христофоров Найденов
Мария Николова Кунина
Силвия Венеславова Димова
Михаела Кирчова Алексиева
Надежда Христова Бацанова
Теодора Емилова Самарджиева
Зорница Павлова Алексиева
Георги Стоянов Хорозов
Стефан Стоянов Борисов

БРОЙ 45

33
37
70
21306
39173
4864
1898
898
1345
781
354
233
5512
302
150
264
184
117
194
5576
6847
2216
1774
522
119
149
174
93
75
165
6789
59
69
83
98
39
130
608
100
99
35
513
41
117
26
30

БРОЙ 45

Д Ъ Р Ж А В Е4Н

13 АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО
ВЪЗРАЖДАНЕ

17 Коалиция КОД – Антония
Първанова, Илиана Раева –
ОБ, НДСВ, СДП

С Т Р. 2 3

10
11
12
13
14

Пенка Георгиева Чакалска
Мария Стоянова Драганска
Едуард Кероп Арсенян
Недялко Тенев Недялков
Емил Делчев Димитров

1
2
3
4
5

Ивайло Георгиев Калфин
Михо Димитров Михов
Константин Василев Проданов
Нина Найденова Найденова
Росица Йорданова ЯнакиеваКостадинова
Андрей Иванов Андреев
Драгош Богданов Методиев
Ивета Георгиева Станкова-Пенкова
Миглена Петрова ТемелковаБакалова
Георги Александров Вълчев
Минко Велчев Ангелов
Ангел Стоянов Ризов
Ивайло Валентинов Русчев
Цветан Методиев Антов
Апостол Методиев Апостолов
Николай Георгиев Томов
Георги Светломиров Петров

17383
2657
555
307
744

28039
12452
12692
8892
3314
1914
2551
4887
4097
1573
1166
407
1075

14
15
16
17

Сергей Дмитриевич Станишев
Илияна Малинова Йотова
Георги Георгиев Пирински
Петър Атанасов Курумбашев
Достена Христова Лаверн
Светлина Луканова Йолчева
Евгени Захариев Кирилов
Александър Тихомиров Симов
Андрей Лазаров Пантев
Ия Тодорова Петкова-Гурбалова
Пламен Димитров Чернев
Стоян Ташков Ташков
Наталия Стоянова СтояноваПетрова
Катя Колева Келевска
Момчил Стефанов Неков
Николай Филев Джагаров
Николай Асенов Тишев

1
2

Антония Стефанова Първанова
Илиана Райчева Сиракова

3831
1786

6
7
8
9

15 КОАЛИЦИЯ ЗА
БЪЛГАРИЯ

ВЕСТНИК

10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17
798
40
283

163
196
180
180
109
83
161
7512
111
152
65
294

1025
34124
663
1538

С Т Р.
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18 ПП ГЕРБ

20 ПП АТАКА

Д Ъ Р Ж А В Е5Н

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ВЕСТНИК

Тодор Иличов Барболов
Ростислава Василева Димитрова
Николай Николаев Величков
Жаклин Денчева Златанова
Явор Георгиев Кирилов
Владислава Цветанова Цолова
Мария Георгиева Джатова
Гергана Цветанова Карнакова
Светлана Георгиева Генчева
Георги Петров Георгиев
Свилен Христов Колев
Мурад Юсеин Нури
Деница Петрова Пенчева
Минчо Викторов Спасов
Лъчезар Георгиев Танев
Томислав Пейков Дончев
Андрей Андреев Ковачев
Мария Иванова Габриел
Владимир Андреев Уручев
Ева Константинова Паунова
Емил Йорданов Радев
Андрей Гришев Новаков
Асим Ахмед Адемов
Стефан Иванов Шилев
Ангел Бориславов Филипов
Августина Кирилова Цветкова
Георг Даниелов Георгиев
Пламен Тенев Русев
Анести Атанасов Тимчев
Селиме Мехмедова Кърджалиева
Мария Йосифова Гиева
Пламен Евгениев Борисов
Волен Николов Сидеров
Десислав Славов Чуколов
Магдалена Ламбова Ташева
Станислав Тодоров Станилов
Павел Димитров Шопов
Явор Божилов Нотев
Георги Михайлов Сенгалевич
Румен Атанасов Ваташки
Емил Тодоров Лилов
Михаил Петров Михайлов
Гроздан Иванов Иванов
Мирослав Петров Славчев
Атанас Генчев Атанасов
Стоян Стаматов Пенев
Борислав Костадинов Киряков
Добрин Райков Чайлев
Георги Борисов Ковачки

БРОЙ 45

236
40
54
22
100
40
49
49
30
23
94
31
53
57
1519
108340
7625
9874
3608
2796
3275
2881
3570
1995
2180
1045
1009
1884
820
1304
1648
4210
8502
1253
2545
668
412
209
334
266
153
313
144
98
250
107
216
66
257

БРОЙ 45

Д Ъ Р Ж А В Е6Н

21 СЪЮЗ НА
КОМУНИСТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
25 БКП

27 ЗЕЛЕНИТЕ

28 БЪЛГАРИЯ БЕЗ
ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС,
ГЕРГЬОВДЕН

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Цветомир Петров Стоянов
Павел Стаменов Иванов
Васил Петров Коларов
Спас Владимиров Спасов
Минчо Петров Минчев
Нако Райнов Стефанов
Милчо Петков Александров
Пеню Байчев Костадинов
Илиян Борисов Обретенов
Николай Илиев Петков
Станчо Вълканов Павлов
Димитър Ненчов Йорданов
Стефан Иванов Методиев
Любимка Николова Ламбева
Виолета Христова Ковачева
Симеон Тодоров Гагов
Тимур Генов Гложенски
Владлен Георгиев Аргиров
Иван Кръстев Иванов
Атанас Георгиев Чобанов
Даниела Стоянова Божинова
Борислав Димитров Сандов
Наталия Петрова ДимитроваПопова
Андрей Христов Ралев
Калина Тодорова Павлова
Андрей Николаев Ковачев
Гергана Николаева Томова
Петко Димитров Цветков
Аглика Павлова Георгиева
Любомир Йорданов Попйорданов
Албена Симеонова Върбанова
Костадин Стефанов Деянов
Лилия Атанасова Тамамджиева
Николай Янков Сиджимов
Милена Христова Маринчева

177
61
414
88
102
50
57
34
89
58
41
30
21
28
41
22
118
19
60
1467
337
468
124

Николай Тихомиров Бареков
Ангел Чавдаров Джамбазки
Радка Николова Коджабашева
Румен Маринов Йончев
Ивелина Руменова ЙосифоваКинова
Даниела Колева Димитрова
Христо Стоянов Бозов
Хайк Таквор Гарабедян
Десислава Красимирова Тодорова

26141
20469
3345
1553
1618

163
110
211
95
106
53
73
78
76
46
49
132

1636
1269
4263
1706

С Т Р.
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Д Ъ Р Ж А В Е7Н

БРОЙ 45

10
11
12
13
14
15
16
17

Ирина Лазарова Добруджалиева
Мая Евгениева Методиева
Мирослава Стефанова Кортенска
Тезджан Феймиева Наимова
Калина Венелинова Крумова
Ангел Николаев Славчев
Росен Петров Петров
Красимир Дончев Каракачанов

1284
720
871
1384
2003
1583
5832
3565
11753
11183
3203
2873
2613

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Филиз Хакъева Хюсменова
Делян Славчев Пеевски
Неджми Ниязи Али
Илхан Ахмет Кючюк
Искра Димитрова МихайловаКопарова
Станислав Димитров Анастасов
Айсун Айдънов Авджиев
Елисавета Георгиева Кехайова
Севим Исмет Мусак
Яшар Смаил Асан
Дениз Ремзи Хайрула
Андрей Любомиров Георгиев
Хами Ибрахимов Хамиев
Анна Емилова Благоева
Александър Несторов Несторов
Алисе Османова Хасанова
Мустафа Сали Карадайъ

29 ДПС – Движение за права и
свободи
1
2
3
4
5

30 Коалиция
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ
ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ
1
(НПБ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3627

ВЕСТНИК

Симеон Славейков Костадинов
Павел Михайлов Чернев
Владимир Чавдаров Симеонов
Валери Бориславов Добрев
Анатоли Петров Антонов
Красимир Евелинов Шолдев
Вълчин Стоянов Гаров
Румен Иванов Иванов
Петя Петрова Чикурдова
Красимир Кънчов Кънчев
Славяна Младенова Николова
Георги Кирилов Милев
Мирослав Емилов Васев
Камен Сотиров Костов

957
1753
1838
2330
895
601
602
821
628
1107
806
2315

197
222
24
11
6
4
13
12
15
7
13
3
8
14

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 12 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 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
детска градина „Чуден свят“ – София, изменям
Заповед № РД-14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от
1996 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-242 от
18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-47 от 4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от
2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-25 от
27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-108 от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105
от 2013 г.), както следва:
В изречение първо след думите „Уандър Груп“
се добавя „ЕИК 201181897, седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул.
Генерал Тотлебен 2, вх. А, ет. 5, ап. 12“.
За министър:
Ив. Кръстев
3458
ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 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 Първо частно
средно общообразователно училище „Леонардо
да Винчи“ – Русе, изменям Заповед № РД-14-42
от 19.05.2005 г. (ДВ, бр. 47 от 2005 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-511 от 1.09.2008 г. (ДВ, бр. 85
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-120
от 15.07.2009 г. (ДВ, бр. 59 от 2009 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-24 от 22.03.2012 г. (ДВ, бр. 28
от 2012 г.), както следва:
В изречение трето и четвърто текстът „Русе,
ул. Алеи Възраждане 7А, ПИ № 42, кв. Младежки парк по плана на централната градска част“
се заменя с „Русе, ул. Александровска 6, УПИ
ХІV-572, кв. 94“.
За министър:
Ив. Кръстев
3459

ЗАПОВЕД № РД-14-37
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Светлина“ – ЕООД,
представлявано от Светлана Иванова Харизанова, ЕИК 117612070, със седалище и адрес на
управление гр. Русе 7002, ул. Алеи Възраждане
7А, да открие Частна целодневна детска градина
„Леонардо да Винчи“ – Русе.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Леонардо да Винчи“ – Русе, е:
гр. Русе, ул. Александровска 6, УПИ ХІV-572, кв. 94.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: гр. Русе, ул. Александровска 6, УПИ ХІV-572, кв. 94.
5. Детската градина се управлява и представлява от Галя Иванова Александрова.
За министър:
Ив. Кръстев
3460

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-54
от 9 май 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на външен захранващ водопровод за противопожарни
нужди за подстанция „Марица-изток“ 400/220/31,5
kV“ на основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 ЗУТ, предвид обстоятелството, че обектът е разположен на територията
на община Гълъбово, област Стара Загора, и
община Симеоновград, област Хасково, писмо с
входящ № АУ14-27 от 5.11.2013 г. на Предприя
тие „Трафоелектроинвест“ при НЕК, допълнено с писмо вх. № АУ14-27(3) от 10.12.2013 г. и
писмо с вх. № АУ 14-27(5) от 31.03.2014 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
Заповед № РД-02-14-448 от 10.05.2013 г. на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обекта, техническо
задание за изработване на ПУП, съобщаване
на изработения проект за ПУП с обявление в
ДВ, бр. 99 от 2012 г., и ДВ, бр. 11 от 2014 г.,
док у менти за непост ъпили възра жени я: от Об-
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щина Симеоновград – протокол от 21.05.2013 г.,
и от Община Гълъбово – писмо изх. № 26-00-108
от 19.03.2014 г., протокол № 6 от 10.09.2013 г. на
Експертния съвет по устройство на територията при Община Гълъбово, протокол № 16 от
22.08.2013 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Симеоновград, писмо
с изх. № ОВОС-246 и 05-08-4669 от 17.08.2012 г.
на МОСВ, съгласно което не е необходимо провеждане на процедура по екологична оценка и
оценка за съвместимост, Решение № КЗЗ-18 от
3.10.2013 г. на Комисията за земеделските земи за
промяна на предназначението и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране, становище
изх. № 33-НН-233 от 9.07.2013 г. на Министерството на културата, писмо изх. № ВК-01-106 от
2.12.2013 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите – Източнобеломорски район с център
Пловдив, съгласувателно становище рег. № 21200-170 от 6.06.2013 г. от Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението“
(„ПБЗН“) – Стара Загора, при Главна дирекция „ПБЗН“, МВР, съгласувателно становище
рег. № 180 от 17.06.2013 г. на Районна служба
„ПБЗН“ – Симеоновград, при Областно управление „ПБЗН“ – Хасково, съгласувателно писмо
изх. № ЦУ-1003 от 11.06.2013 г. на „ВиК“ – ЕООД,
Стара Загора, съгласувателно писмо изх. № 535
от 6.03.2013 г. на „ВиК“ – ЕООД, Хасково, становище изх. № 840 от 10.07.2013 г. на Областното
пътно управление – Стара Загора, становище
изх. № 1689 от 17.05.2013 г. на Областното пътно
управление – Хасково, здравно заключение изх.
№ АУ-968 от 17.06.2013 г. на Регионалната здравна
инспекция (РЗИ) – Стара Загора, здравно заключение изх. № 57 от 17.06.2013 г. на РЗИ – Хасково,
писмо изх. № ЖИ-5464 от 11.03.2013 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, писмо изх. № 24-00-2308 от 10.06.2013 г.
на „Булгарт рансгаз“ – ЕА Д, становище изх.
№ 95-Н-264 от 5.07.2013 г. на „БТК“ – АД, писмо
изх. № 2924 от 21.06.2013 г. на „ЕВН България
Електроразп ределение“ – ЕАД, протокол № УТ01-02-1 от 14.01.2014 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Външен захранващ водопровод за противопожарни нужди за подстанция „Марица-изток“
400/220/31,5 kV“, разположен извън границите
на урбанизираните територии в землището на
гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара
Загора, и с. Пясъчево, община Симеоновград,
област Хасково, съгласно приетите и одобрени
графични и текстови части на документацията,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є чрез МРР.
За министър:
М. Мазнев
3439
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-55
от 9 май 2014 г.
На основание § 52, ал. 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ, ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 129, ал. 3
и 4 (в редакцията преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), предвид
обстоятелството, че обектът е част от Фаза
4.3 „Изграждане на нови тягови подстанции в
Симеоновград и Свиленград и разширение на
съществу ваща подстанци я в Димитровград“
на обект „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия по коридори IV и IХ
„Пловдив – Свиленград“, обявен за обект с национално значение съгласно Решение № 687 от
25.08.2004 г. на МС, във връзка със заявление
с вх. № АУ14-26 от 14.10.2013 г., допълнено с
писма с вх. № АУ14-4 от 28.03.2014 г., № АУ14-26
от 12.02.2014 г. и Разрешение за изработване на
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) със Заповед № РД-02-14-382
от 18.04.2013 г. за ПИ № 47278.514.31 на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството; извършено съобщаване на
изработения проект на заинтересуваните лица
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и констативен протокол от
7.10.2013 г., издаден от Община Свиленград за
липса на постъпили възражения; протокол № 22
от 5.12.2013 г. на ОбЕСУТ – Симеоновград, за
съгласуване на плана за застрояване; Решение
№ Х А-51-ПР от 2008 г. на РИОСВ – Хасково,
да не се извършва ОВОС и писмо № ЕО-109
от 4.02.2013 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) за допускане извършването на една от оценките по глава шеста на
ЗООС и преценка за вероятността от отрицателно въздействие върху защитените зони; съгласуване със: Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията с
писмо изх. № 04-08-467 от 14.12.2013 г., Министерството на културата с писмо изх. № 33-НН-642
от 21.09.2012 г. и заверка на графичната част с
печат № 33-НН-642 от 2.04.2014 г., „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД, с писмо
изх. № Ц У-ПМО-1376 от 11.03.2014 г., „ЕВН
България Електроснабдяване“ – АД, с писма
изх. № 4496 от 14.04.2014 г., „Водоснабдяване
и к а на л иза ц и я“ – ЕООД, Хасково – № 1351
от 2.07.2013 г., и решение по т. 1 от протокол
№ УПНЕИПГ-01-02-09 от 15.04.2014 г. на НЕСУТРП
одобрявам проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 47278.514.31
за подобект „Тягова подстанция Симеоновград“,
намиращ се в землището на гр. Симеоновград,
община Симеоновград, област Хасково, към
обект: „Реконструкция и електрификация на
жп линията Димитровград – Свиленград“. Фаза
4.3 „Изграждане на нови тягови подстанции в
Симеоновград и Свиленград и разширение на
съществуваща подстанция в Димитровград“,
съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є чрез Министерството на регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев
3438
ЗАПОВЕД № РД-02-15-61
от 19 май 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
дълбоководно заустване от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие, на
основание чл. 52б, ал. 4 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ)
и чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с чл. 52а, ал. 1 и
чл. 112п ЗМПВВППРБ и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
писмо с входящ № АУ14-5 от 5.02.2014 г., допълнено с писма с вх. № АУ 14-5(3) от 22.04.2014 г.
и АУ 14-21 от 14.05.2014 г., всички на Община
Поморие, Заповед № РД-02-14-967 от 9.10.2013 г.
на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обекта, техническо задание за изработване на
ПУП – ПП, съобщаване на изработения проект
за ПУП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 24
от 18.03.2014 г., Акт от 22.04.2014 г. на Община
Поморие за непостъпили възражения, Решение
№ 666 по протокол № 26 от 21.06.2013 г. и Решение № 851 от 15.01.2014 г. по протокол № 33 от
15.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Поморие,
Решение № БС-93-ПР от 5.12.2012 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Бургас, с което е постановено да не
се извършва ОВОС на инвестиционното предложение, писмо изх. № 08-00-2543 от 17.07.2013 г. на
министъра на околната среда и водите, съгласно
което не се изисква самостоятелна процедура по
екологична оценка и оценка за съвместимост,
писмо изх. № 04-00-10 от 7.05.2014 г. от Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ)
в Черноморски район, писма с изх. № 06-02-230
от 19.11.2013 г. и 10-02-48 от 4.04.2014 г. на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, писмо рег. № 09-00220 от 30.07.2013 г. на Министерството на отбраната, Разрешително за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни
води № 03340018 от 26.09.2009 г. на министъра
на околната среда и водите, изменено с Решение
№ 925 от 27.04.2012 г. на БДУВ Черноморски
район, Решение № КЗЗ-01 от 21.01.2014 г. на
КЗЗ за утвърждаване на трасе за проектиране
на канализационен колектор, изменено с Решение № КЗЗ-09 от 15.05.2014 г., т. 23, становища
изх. № 33-НН-547 от 13.08.2013 г., 33-НН-547
от 17.09.2013 г. и 33-НН-547 от 8.04.2014 г. на
Министерството на културата, здравно заключение № 53-07-234 от 29.10.2013 г. на Регионалната здравна инспекция – Бургас, писмо изх.
№ 08-00-1490 от 6.12.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, становище изх. № ППР-207 от
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27.03.2014 г. на „Геоз ащита“ – ЕООД, Варна, писмо изх. № 5790-1 от 31.10.13 г. на „ВиК“ – ЕАД,
Бургас, писмо изх. № 1089 от 30.07.2013 г. на
„На пои т ел н и сис т ем и“ – Е А Д, к лон Черно
море, становище рег. № 129 от 24.02.2014 г.
на РС „Пож арна безопаснос т и за щ и та на
населението“ (ПБЗН) – Поморие, при Главна
дирекция „ПБЗН“, МВР, съгласувателно писмо
изх. № 08-00-109 от 7.04.2014 г. на МРР, протокол № УПНЕИПГ-01-02-10 от 8.05.2014 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
подводен линеен обект на техническата инфраструктура „Дълбоководно заустване от пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Поморие“
в землището на гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, и дъното на Черно море съгласно
приетите и одобрени графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
За министър:
М. Мазнев
3518

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1571
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 8, чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с Решение № 110 от 27.02.2014 г.
на Министерския съвет и протоколно решение
№ 2937 от 19.05.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на поземлен имот с идентификатор
10971.511.860 с площ 30 438 кв. м, намиращ се
във Видин, кв. Западна складова зона, местност
Алимана, ведно с построените в него 12 сгради.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3476
РЕШЕНИЕ № 1572
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2938 от 19.05.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
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Открива процедура за приватизационна продажба на поземлен имот с идентификатор 02508.80.2
с площ 3155 кв. м, намиращ се на ул. Теменуга,
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, вед
но с построените в имота сгради, както следва:
а) сграда с идентификатор 02508.80.2.1 на
1 етаж със застроена площ 61 кв. м, масивна
конструкция;
б) сграда с идентификатор 02508.80.2.2 на
1 етаж със застроена площ 27 кв. м, масивна
конструкция;
в) сграда с идентификатор 02508.80.2.3 на 1 етаж
със застроена площ 8 кв. м, масивна конструкция.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3477
РЕШЕНИЕ № 1573
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2939 от 19.05.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.502.563
с площ 13 536 кв. м, намиращ се на ул. Люлебургаз,
гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3478
РЕШЕНИЕ № 1574
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2940 от 19.05.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на поземлен имот с идентификатор 10971.511.861
с площ 15 188 кв. м, намиращ се във Видин, кв.
Западна складова зона, местност Алимана, община Видин, област Видин, ведно с построената
в него сграда с идентификатор 10971.511.861.1 на
един етаж със застроена площ 472 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3479
РЕШЕНИЕ № 1575
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 във връзка с чл. 3,
ал. 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20, ал. 6 от Устройствения

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2941 от 19.05.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1542 от 13.11.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 92 от 2012 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на:
1. Поземлен имот с идентификатор 10135.5200.125
с площ 14 102 кв. м, намиращ се в област Варна,
община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“,
местност Малка Чайка.
2. Поземлен имот с идентификатор 10135.5200.126
с площ 22 278 кв. м, намиращ се в област Варна,
община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“,
местност Малка Чайка.
3. Поземлен имот с идентификатор 10135.5200.129
с площ 23 507 кв. м, намиращ се в област Варна,
община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“,
местност Малка Чайка.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3480

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 205
от 10 април 2014 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-Г-41 от 25.08.2011 г. от
Анатолий Ангелов Иванов с искане да се изменени действащият подробен устройствен план за
УПИ I – „за лесопарк“, по отношение на поземлен имот планоснимачен (пл.) № 2800 на кв. 111,
улична регулация от о.т. 549 – 549б, гр. Банкя.
Към заявлението са приложени следните писмени доказателства: мотивирано предложение,
копие от нотариален акт № 186, том I, рег. № 8809,
дело № 162/2010 г., копие от скица № АГ9400-2505
от 3.11.2010 г. за поземлен имот с пл. № 2800.
Със заявление вх. № ГР-94-00-172/2011 от
25.08.2011 г. от Светла Стоянова Ламбрева-Костадинова и Илчо Кирилов Костадинов е поискано
да се измени действащият подробен устройствен
план за УПИ I – „за лесопарк“, по отношение
на поземлен имот пл. № 2801 на кв. 111, улична
регулация от о.т. 549 – 549б.
Към заявлението са представени следните писмени доказателства: договор за доброволна делба
№ 185, том I, рег. № 8808 от 15.12.2010 г., мотивирано предложение, копие от скица № АГ9400-2505
от 3.11.2010 г. за поземлен имот с пл. № 2801,
пълномощно с нотариално заверен подпис рег.
№ 8810 от 15.12.2010 г. от Елена Запрянова, нотариус с район на действие PC – гр. София, вписана
под № 432 на Нотариалната камара.
Искането е разгледано от отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община и на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г.,
т. 34, като е взето решение да се издаде заповед
за допускане на изменението на действащия ПУП.
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Със Заповед № РД-09-50-36 от 16.01.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато да се изработи изменение на плана
за регулация и плана за застрояване в следния
териториален обхват: поземлен имот с пл. № 2800
и поземлен имот с пл. № 2801.
С писмо изх. № ГР-94-00-172/2011 от 18.01.2012 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ до район
„Банкя“ е изпратена издадената заповед за сведение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-172/2011 от
29.03.2012 г. от Анатолий Ангелов Иванов и Светла
Стоянова Ламбрева-Костадинова е внесен проект
за ИПРЗ, обяснителна записка, съгласувания
на проекта със „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ
Разпределение“ – АД.
С писмо изх. № ГР-94-00-172/2011 от 2.04.2012 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ до заявителите е указано проектът да
се преработи върху влязлата в сила кадастрална
карта, както и да се представи комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заявление вх. № ГР-94-00-172/2011 от
3.05.2012 г. от Анатолий Ангелов Иванов и Светла
Стоянова Ламбрева, подадено в НАГ, са представени: копие от скица № 23601 от 12.04.2012 г. за
имот с идентификатор № 2659.2194.2801, комбинирана скица за пълна и частична идентичност.
С писмо изх. № ГР-94-00-172 от 9.05.2012 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
до заявителите е указано отново да се представи
проект, преработен върху кадастрална карта.
Със заявление вх. № ГР-94-00-172/2011 от
3.05.2012 г. от Анатолий Ангелов Иванов и Светла
Стоянова Ламбрева са представени проект за
ИПРЗ и комбинирана скица.
С писмо изх. № ГР-94-00-172/2011 от 22.05.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ до кмета на район „Банкя“ изработеният
проект е изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № АГ-6602-70/2011 от 18.06.2012 г.
на кмета на район „Банкя“ с приложен разписен
лист се удостоверява, че проектът е съобщен.
C писмо изх. № ГР-94-00-172/2011 от 8.11.2012 г.
на главния архитект на Столичната община до
директора на „Държавен вестник“ е приложено
обявление за изготвения план за обнародване. В
ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г., е публикувано съобщението за плана.
С писмо изх. № АГ6602-153 от 23.01.2013 г.
кметът на район „Банкя“ заявява, че по проекта
не са постъпили възражения.
Със Заповед № РД-09-250 от 3.12.2012 г. на
кмета на район „Банкя“ е определено представяне
на проекта и провеждане на обществена дискусия
на 11.12.2012 г.
Проектът за ИПРЗ е разгледан на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-42 от 4.06.2013 г.,
т. 26, със служебно предложение: да се представи
заснемане на високата дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“, като
е прието, че не е необходимо да се разработи
план по чл. 62, ал. 9 ЗУТ, тъй като територията
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е застроена и няма характер на парк и съгласно
ОУП на Столичната община имотите попадат в
устройствена зона „Жм3“.
С писмо изх. № ГР-94-00-172/2011 от 3.07.2013 г.
до заявителите е указано да се изпълни решението на ОЕСУТ.
С молба вх. № ГР-94-00-172/2011 от 12.09.2013 г.
от Светла Стоянова Ламбрева-Костадинова е
представено геодезическо заснемане на съществуващата растителност, заверено под № ЗС-94-С-22
от 9.08.2013 г. от дирекция „Зелена система“ на
Столичната община.
При така изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-36 от 16.01.2012 г. на главния
архитект на Столичната община е преди влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) на
26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатор № 02659.2194.2801 и № 02659.2194.2800,
което се установява от приложените документи
за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
Действащият регулационен план на м. Гр.
Банкя, одобрен със Заповед № 4200 от 26.07.1977 г.
на председателя на Комитета по архитектура и
благоустройство.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
C проекта се изменя план за регулация и
застрояване на УПИ I – „за лесопарк“, за създаване на нов УПИ Х-2801 и IX-2800 за поземлен
имот с идентификатор по кадастрална карта
№ 02659.2194.2801 и № 02659.2194.2800, заличаване на пешеходна връзка между кв. 114 и кв.
111; откриване на улица от о.т. 548а до о.т. 597а;
изменение границите на УПИ I – „за лесопарк“,
от кв. 114; изменение границите на УПИ I – „за
лесопарк“, от кв. 111, местност Гр. Банкя, район
„Банкя“.
Предвид горното е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ и § 2, ал. 3
ПЗРЗУЗСО за изменение на действащия план за
регулация.
Планът за застрояване се налага поради изменението на плана за регулация и е по искане
на собствениците на поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта № 02659.2194.2801 и
№ 02659.2194.2800.
Изменението на уличната регулация по отношение на отпадане на пешеходна връзка между кв.
114 и кв. 111 и откриване на уличната регулация
от о.т. 548а до о.т. 597а е по целесъобразност и е
съобразено с изградената и съществуваща улица,
с което е спазен чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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По действащия ОУ П на СО обхватът на
разработката попада в устройствена зона „Жилищна зона с ограничителни параметри“ (Жм3).
Предвиденото застрояване на жилищна сграда
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното мотивираното предложение
не противоречи на ОУП на СО, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с администрации и със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
на подробен устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Лицето (изходът) към улица на новообразуваните УПИ се осигурява по предвидената с плана
улична регулация от о.т. 548а до о.т. 597а, с което
е спазен чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост компетентен да одобри
проекта за плана за регулация е Столичният
общински съвет.
С ПЗ се предвиж да двуета жно жилищно
застрояване при спазване на нормативите на
застрояване до странична граница и граница
към дъно на урегулираните поземлени имоти в
съответствие с чл. 31, ал. 1 ЗУТ.
С проекта за плана за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
чл. 31, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 7 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 34, протокол № ЕСГ-42 от 4.06.2013 г., т. 26, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на гр. Банкя,
кв. 111 и 114; заличаване на пешеходна връзка
между кв. 111 и кв. 114; откриване на улица от
о.т. 548а до о.т. 597а; изменение границите на
УПИ I – „за лесопарк“, от кв. 114; изменение
границите на УПИ I – „за лесопарк“, от кв. 111;
отреждане на УПИ IX-2800 и УПИ Х-2801 от кв.
111, по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за УПИ IX-2800 и
УПИ Х-2801, кв. 111, гр. Банкя, без допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
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
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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 Столичната община – 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 „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
3381
РЕШЕНИЕ № 206
от 10 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-1099 от 2007 г. от „Лозен
Консулт“ – ЕООД, представлявано от управителя
Ивайло Каменов Гърбев – искане за изработване на план за регулация, план за застрояване и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ в обхвата на ПИ
44063.6213.10 (№ 106010 от КВС), ПИ 44063.6213.13
(№ 106013 от КВС), ПИ 44063.6213.15 (№ 106015 от
КВС), ПИ 44063.6213.18 (№ 107002 от КВС), ПИ
44063.6213.19 (№ 107003 от КВС), ПИ 44063.6213.20
(№ 107004 от КВС), ПИ 44063.6213.21 (№ 107005 от
КВС), ПИ 44063.6213.22 (№ 107006 от КВС), ПИ
44063.6213.23 (№ 107007 от КВС), ПИ 44063.6213.24
(№ 107008 от КВС), ПИ 44063.6213.25 (№ 107009 от
КВС), ПИ 44063.6213.26 (№ 107010 от КВС), ПИ
44063.6213.27 (№ 107011 от КВС), ПИ 44063.6213.29
(№ 107013 от КВС), ПИ 44063.6213.30 (№ 107014 от
КВС), ПИ 44063.6213.31 (№ 107015 от КВС), ПИ
44063.6213.32 (№ 107017 от КВС), ПИ 44063.6213.33
(№ 107018 от КВС), ПИ 44063.6213.34 (№ 107020 от
КВС), ПИ 44063.6213.37 (№ 108004 от КВС), ПИ
44063.6213.39 (№ 108006 от КВС), ПИ 44063.6213.42
(№ 108009 от КВС), ПИ 44063.6213.45 (№ 108012 от
КВС), ПИ 44063.6213.46 (№ 108013 от КВС), ПИ
44063.6213.47 (№ 108014 от КВС), ПИ 44063.6213.48
(№ 108015 от КВС), ПИ 44063.6213.58 (№ 109005 от
КВС), ПИ 44063.6213.59 (№ 109006 от КВС), ПИ
44063.6213.60 (№ 109016 от КВС), ПИ 44063.6213.96
(№ 129007 от КВС), ПИ 44063.6213.3608 (№ 13005
от КВС), собственик Столичната община, територия, определена съгласно одобрен с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет за
далекоперспективна по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО.
Към заявлението са приложени документи за собственост – нотариални актове № 33 от 8.02.2007 г.,
том I, рег. № 559, дело № 31, нотариален акт № 32
от 8.02.2007 г., том I, рег. № 558, дело № 30, нотариален акт № 38 от 12.02.2007 г., том I, рег. № 606,
дело № 35, № 27 от 1.02.2007 г., том I, рег. № 433,
дело № 25, № 34 от 7.12.2006 г., том IV, рег. № 3713,
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дело № 582, № 55 от 14.12.2006 г., том IV, рег.
№ 3789, дело № 603, № 11 от 30.11.2006 г., том IV,
рег. № 3622, дело № 599, № 42 от 12.12.2006 г., том
IV, рег. № 3756, дело № 590, № 191 от 27.11.2006 г.,
том III, рег. № 3557, дело № 540, № 183 от
23.11.2006 г., том III, рег. № 3510, дело № 533, № 43
от 12.12.2006 г., том IV, рег. № 3757, дело № 591,
№ 160 от 10.11.2006 г., том III, рег. № 3383, дело
№ 510, № 192 от 27.11.2006 г., том III, рег. № 3558,
дело № 541, № 160 от 10.11.2006 г., том III, рег.
№ 3383, дело № 510, № 169 от 16.11.2006 г., том III,
рег. № 3436, дело № 520, № 133 от 30.10.2006 г.,
том III, рег. № 3285, дело № 484, № 148 от
27.04.2007 г., том III, рег. № 1579, дело № 135, № 14
от 30.11.2006 г., том IV, рег. № 3628, дело № 562,
№ 164 от 9.12.2010 г., том VIII, рег. № 13461, дело
№ 1405, № 72 от 19.12.2006 г., том IV, рег. № 3875,
дело № 620, № 82 от 16.03.2007 г., том I, рег.
№ 1044, дело № 74, № 127 от 17.04.2007 г., том I,
рег. № 1418, дело № 114, № 63 от 6.03.2007 г., том I,
рег. № 931, дело № 56, № 48 от 27.02.2007 г., том I,
рег. № 832, дело № 43, № 89 от 23.03.2007 г., том I,
рег. № 1159, дело № 79, № 88 от 23.03.2007 г., том
I, рег. № 1157, дело № 78, нотариален акт № 104 от
21.12.2006 г., том IV, рег. № 3978, дело № 651, № 8
от 25.01.2007 г., том I, рег. № 342, дело № 7, № 64
от 7.12.2007 г., том IV, рег. № 4412, дело № 617;
№ 148 от 27.04.2007 г., том I, рег. № 1579, дело
№ 135; № 85 от 22.03.2007 г., том I, рег. № 1135,
дело № 75; № 185 от 30.05.2007 г., том I, рег. № 1935,
дело № 168; № 186 от 30.05.2007 г., том I, рег.
№ 1954, дело № 169; № 123 от 16.07.2007 г., том II,
рег. № 2613, дело № 298; № 30 от 15.06.2007 г., том
II, рег. № 2195, дело № 211; № 14 от 8.06.2007 г.,
т ом II, рег. № 2060, дело № 195; № 166 о т
15.05.2007 г., том I, рег. № 1774, дело № 151; № 21
от 5.12.2006 г., том IV, рег. № 3667, дело № 569;
№ 71 от 19.12.2006 г., том IV, рег. № 3874, дело
№ 619; № 44 от 12.12.2006 г., том IV, рег. № 3758,
дело № 592; № 56 от 14.12.2006 г., том IV, рег.
№ 3790, дело № 604, нотариален акт № 66 от
6.03.2008 г., том I, рег. № 797, дело № 63, № 49 от
25.02.2008 г., том I, рег. № 629, дело № 46, № 115
от 26.09.2007 г., том III, рег. № 3507, дело № 481,
№ 115 от 26.09.2007 г., том III, рег. № 3507, дело
№ 481, № 13 от 26.01.2007 г., том I, рег. № 362, дело
№ 11; № 14 от 26.01.2007 г., том I, рег. № 363, дело
№ 12; № 135 от 21.04.2008 г., том I, рег. № 1621,
дело № 127; № 9 от 7.06.2007 г., том II, рег. № 2043,
дело № 190; № 75 от 14.09.2007 г., том III, рег.
№ 3303, дело № 441; № 30 от 7.02.2007 г., том I, рег.
№ 518, дело № 28; № 103 от 21.12.2006 г., том IV,
рег. № 3977, дело № 650; № 90 от 18.09.2007 г., том
III, рег. № 3351, дело № 456; № 84 от 18.09.2007 г.,
том III, рег. № 3350, дело № 455; № 127 от
27.12.2006 г., том IV, рег. № 4031, дело № 673;
№ 185 от 30.05.2007 г., том I, рег. № 1953, дело
№ 168, скици на имотите, издадени от СГКК и
ОСЗ, и задание.
Искането е направено от собственика на имотите, които са представили задание за изработване на подробен устройствен план. Заданието е
направено въз основа на опорен план и съдържа
допълнителна информация за устройството на
съответната територия. В заданието е обоснована
необходимостта от изработването на плана и се
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съдържа обосновка относно териториалния му
обхват, сроковете и етапите на изработване. В
заданието се съдържа и необходимата информация
за съществуващото положение и за действащите
за съответната територия устройствени схеми и
планове. Заданието е разгледано от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-14 от 15.02.2011 г.,
т. 39. Заданието е съобразено с общия устройствен
план на Столичната община. Заявителят е пожелал
въз основа на заданието да му бъде разрешено
да възложи за негова сметка изработването на
проекта за подробен устройствен план, като е
декларирал, че желае да изпълни условията на
чл. 15 ЗУЗСО – да финансира за своя сметка
изграждането на необходимата за реализация на
проекта обществена инфраструктура в обхвата на
далекоперспективната зона.
В заданието е обоснована необходимостта от
изработването на плана и се съдържа обосновка
относно териториалния му обхват, сроковете и
етапите на изработване. В заданието се съдържа
и необходимата информация за съществуващото
положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. Представено
е Решение № 84 от 25.02.2010 г. на Столичния
общински съвет по реда на чл. 15 ЗУЗСО за
допускане на процедура за изработване на проекта на подробен устройствен план за територия
с площ от около 300 000 кв. м. Мотивираното
предложение и заданието за изработване на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, са приети от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 63. Одобрено е
задание за проектиране със Заповед № РД-0950-1106 от 1.07.2010 г. Заявителят е пожелал въз
основа на заданието да му бъде разрешено да
възложи за негова сметка изработването на проекта за подробен устройствен план. Заявителят
е декларирал, че желае да изпълни условията
на чл. 15 ЗУЗСО – да финансира за своя сметка
изграждането на необходимата за реализация на
проекта обществена инфраструктура в обхвата на
далекоперспективната зона.
С Решение № 84 от 25.02.2010 г. Столичният
общински съвет допуска изработването на подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура в
обхвата на територия, отредена съгласно общия
устройствен план на Столичната община, одобрен
с Решение № 960 от 16.12.2009 г., за далекопер
спективна по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО в местнос
тите Могили и Често раске, район „Панчарево“.
Мот иви раното п редложение и за данието
за изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
са приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-37 от
20.04.2010 г., т. 63. Със Заповед № РД-09-50-1106
от 1.07.2010 г. на главния архитект на Столичната
община е одобрено заданието за изработване на
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, и със Заповед № РД09-50-1375 от 30.07.2011 г. главният архитект на
Столичната община е допуснал изработването на
проекта по реда на чл. 16 ЗУТ при задължително
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спазване указанията на отделите в Направление
„Архитектура и градоустройство“. Със Заповед
№ РД-09-50-364 от 14.03.2011 г. на главния архитект
на Столичната община е допусната поправка на
очевидна фактическа грешка в текстовата част
на Заповед № РД-09-50-1375 от 30.07.2011 г., която
се явява неразделна част на същата.
Изработеният проект на план за застрояване и
план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 59, 60, 61, 62,
63, 64, м. Орлова круша, и улична регулация от
о.т. 165д до о.т. 212, район „Панчарево“, е внесен
в Направление „Архитектура и градоустройство“
със заявление № ГР-70-00-1099/07 от 14.11.2011 г.
Към проекта са представени пътнотранспортен
и комуникационен проект (съгласуван с отдел
„Организация и безопасност на движението“ на
Столичната община на 30.11.2012 г. и Столична
дирекция на вътрешните работи – отдел „Пътна
полиция“, на 7.12.2012 г.), схема по част „ВиК“,
съгласувана със „Софийска вода“ – АД, с писмо
изх. № ТУ-3973 от 13.12.2012 г.; схема по част
„Електроснабдяване“, съгласувана с „ЧЕЗ“ – АД,
на 10.11.2011 г.; проект за вертикално планиране и контролно заснемане на съществуващата
растителност (съгласувано с дирекция „Зелена
система“ на Столичната община с изх. № 7000СП-892 от 31.10.2011 г.).
Със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картографи я и кадаст ър са одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри на
местността и проектът е изработен въз основа
на кадастралната информация върху актуална
кадастрална основа.
Комисията по чл. 210 ЗУТ е приела пазарни
оценки на имотите – предмет на плана, преди
и след предвиденото им урегулиране с проекта
на подробен устройствен план, като е приела
за доказано, че с проекта е спазено изискването на чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ. Проектът е
разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-61 от
13.08.2013 г., т. 35, с решение в обхвата на проекта
да се урегулира поземлен имот с предназначение
„за спорт“ и всички предвидени трафопостове да
се поставят по външните регулационни линии
на урегулираните поземлени имоти и е решено
проектът да се съобщи заедно с оценките по
чл. 16, ал. 4 ЗУТ.
Представеният проект и решението на комисията по чл. 210 ЗУТ по протокол № ЕС-О-009 от
16.08.2013 г., т. 1 към него, са съобщени чрез обнародване в „Държавен вестник“, бр. 77 от 2013 г.,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и са изпратени
с писмо изх. № ГР-70-00-1099/07 от 26.08.2013 г.
заедно с придружаващите ги план-схеми и други
материали в район „Панчарево“.
Въ з о снова н а За пов ед № РД- 0 9 -2 63 о т
9.09.2013 г. на кмета на район „Панчарево“ е
проведено обществено обсъждане на проекта.
С писмо изх. № 6602-306/4 от 25.10.2013 г. кметът на район „Панчарево“ е удостоверил, че
в законоустановения срок и при проведеното
обществено обсъждане няма постъпили възражения. Проектът с придружаващите материали
е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с
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протокол № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 11, със
служебно предложение да се представи решение
от РИОСВ относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и регулационният
план да се обвърже с регулацията на м. Орлова
круша, одобрен с Решение № 449 на Столичния
общински съвет по протокол № 94 от 14.07.2011 г.,
и да се осигури габарит за новопредвидената
улица в южна посока от нов кв. 62 и при необходимост да бъдат коригирани оценките по
чл. 210 ЗУТ. Допълнително в изпълнение на
решение на ОЕСУТ са представени коригирани
проекти и решение от РИОСВ относно преценка
на необходимостта от извършване на ОВОС с
№ СО-02-ЕО от 2014 г.
С протокол № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 11,
ОЕСУТ е приел съгласуваните план-схеми на
техническата инфраструктура с „ЧЕЗ разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД, и
е предложил на главния архитект на Столичната
община да ги внесе за одобряване от Столичния
общински съвет заедно с проекта на плана за
регулация и застрояване.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1375 от 30.07.2011 г. на
главния архитект на Столичната община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Производството по изработване на подробен
устройствен план е започнало по искане на
заинтересованото лице по смисъла на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ.
Доказано е наличието на предпоставките по
чл. 15 ЗУЗСО за допускане изработването на
подробен устройствен план за далекоперспективна територия съгласно общия устройствен
план на Столичната община. Допускането на
изработването на подробен устройствен план за
далекоперспективната територия е направено от
компетентен орган – Столичния общински съвет.
Одобряването на заданието, допускането на
изработването на проекта и разрешаване то
да бъде възложено от заявителя е направено
от компетентен орган – главния архитект на
Столичната община, оправомощен за това от
кмета на Столичната община на основание
§ 1, ал. 3 ДРЗУТ със Заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. (изм. и доп. със заповеди № РД-094338 от 2.12.2008 г., № РД-09-1020 от 10.07.2009 г.,
№ РД-09-660 от 19.04.2010 г., № РД-09-2018 от
23.11.2010 г. и № РД-09-816 от 26.04.2011 г.) на
кмета на Столичната община.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта. Проектът е
съобщен на заинтересуваните лица по предвидения в закона ред. Извършено е изискуемото
съгласуване на плана за регулация и застрояване,
план-схемите на техническата инфраструктура
и съпътстващите ги материали със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи
и експлоатационни дру жества. Проведено е
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обществено обсъждане. Проектът на подробен
устройствен план и план-схемите към него са
разгледани и приети от ОЕСУТ. Спазени са
материа лноправните разпоредби на ЗУЗСО,
ЗУТ и актовете по прилагането им. Доказано е
спазването на изискването на чл. 16, ал. 4, изр.
трето ЗУТ – проектът предвижда повишаване
стойността на всеки един от у регулираните
имоти и на цялата територия.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектът е в обхват над три квартала и предвижда придобиване от страна на общината на
части от чужди поземлени имоти за публични
общински нужди по чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 ЗОС компетентен да го одобри е Столичният
общински съвет.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 15 ЗУЗСО, § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), Решение № 84 от 25.02.2010 г.
на Столичния общински съвет, чл. 16, ал. 1 и
2, чл. 31, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и
2 ЗУТ, т. 7, 8 и 34 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-61
от 13.08.2013 г., т. 35, и № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г.,
т. 11, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на квартали 59, 60, 61,
62, 63, 64, м. Орлова круша, район „Панчарево“,
по червените и сините линии, цифри, букви с
корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. План за улична регулация от о.т. 165д до
о.т. 212. Създаване на УПИ I – „за озеленяване“,
и ТП, II – „за озеленяване“, и ТП, кв. 59. Създаване на УПИ I – „за озеленяване“, и ТП, кв. 62,
м. Орлова круша, район „Панчарево“, съгласно
приложения проект.
3. План за застрояване за квартали 59, 60, 61,
62, 63, 64, м. Орлова круша, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект.
4. Вертикална планировка и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
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.
До изграждане на канализационната система,
обслужваща местността, в обхвата на одобрения проект може да се разрешава само ниско
застрояване.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – 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.
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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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
3384
РЕШЕНИЕ № 209
от 10 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-70-00-64 от 7.02.2014 г. от
„Нетера“ – ЕООД, с искане за довършване на
процедурата по одобряване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация, в обхват на
поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6004
(стар идентификатор: 68134.4082.74 и 68134.4082.75;
номер по предходен план: 2091, кв. 3, парцел
XXV) по КККР на район „Младост“, попадащ в
УПИ XXV, кв. 3Е по проекта на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: проект за
план за регулация; 2 бр. пълномощни; нотариален акт № 30, том V, рег. № 6768, дело № 334
от 21.12.1999 г. за имот пл. № 2091 на името на
„Спектър Линк“ – ООД; нотариален акт № 57,
том I, рег. № 2746, дело № 52 от 11.03.2003 г. за
5 кв. м от имот с пл. № 2653, придадени към УПИ
XXV-2091 на името на „Нетера“ – ЕООД; нотариален акт № 17, том I, рег. № 3389, дело № 15 от
26.02.2010 г. за реална част от 27 кв. м от имот с
идентификатор 68134.4082.85 на името на „Нетера“ – ЕООД; договор за дарение рег. № РД-567-248
от 17.12.2010 г., с който „Нетера“ – ЕООД, дарява
на Столичната община 23 кв. м от собствения
си имот, попадащ в улица и представляващ имот
с идентификатор 68134.4082.6005; комбинирана
скица – изчисление на площи; удостоверение от
АВп.; скица № 77495 от 27.12.2013 г. от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6004
(стар идентификатор: 68134.4082.74 и 68134.4082.75;
номер по предходен план: 2091, кв.3, парцел XXV);
комбинирана скица, от която е видно, че поземлен
имот с идентификатор 68134.4082.6004 съвпада
с У ПИ X X V-281; заповед № К Д-14-22-148 от
23.11.2009 г. на началника на СГКК – София; скица-проект; скица № 5529 от 24.11.2009 г. от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.4082.74
(стар идентификатор: 2091, кв. 3, парцел XXV);
заповед № КД-14-22-84 от 26.03.2010 г. на началника на СГКК – София; протокол за трасиране
на проектен имот 4082.6004.
Служебно по преписката са приложени извадки от ПР, одобрен със заповед № РД-50-09-224
от 25.05.1988 г. на главния архитект на София,
и от ПР, одобрен със заповед № РД-09-50-18 от
11.02.2002 г. на главния архитект на София.
С решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет е одобрен план за регулация и
план за застрояване на м. Младост 1.
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С т. 1 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ XXV, кв.
3Е, поради непредставяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на
имоти с идентификатори 4082.281 и 4082.271, което
прави производството в тази част недовършено.
Проектът на цялостния ПУП на м. Младост 1
е приет с решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-108 от
21.10.2008 г., т. 11.
Сл у жебно е изготвена и приложена към
преписката извадка от цялостния план в обхват
на кв. 3Е, в който попада имотът – предмет на
настоящото административно производство.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-108
от 21.10.2008 г., т. 11, с който е приет проектът
за ПРЗ на м. Младост 1, и Решение № 551 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация за
УПИ XXV-6004 – „Зa обществено обслужване“,
кв. 3Е, м. Младост 1, е направено от заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ като собственик на имот с идентификатор
68134.4082.6004 – предмет на плана, образуван
от имоти с идентификатори 4082.74, 4082.75 и
4082.85, които от своя страна са образувани при
заличаване на имоти с идентификатори 4082.271
и 4082.281, от които е образуван проектен УПИ
XXV-281 по ПРЗ на м. Младост 1 от 2009 г.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК, както и
комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С оглед на представените доказателства се установява, че имот с идентификатор 68134.4082.6004
е идентичен с изключения от одобряване проектен
УПИ XXV-281 по Решение № 551 от 29.07.2009 г.
на СОС, собственост е на едно лице и към настоящия момент е отпаднала необходимостта от
представяне на предварителен договор с нотариална заверка на подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
С лед одо б ря в а не н а Решен ие № 551 о т
29.07.2009 г. на СОС за имоти 4082.281 и част от
4082.271, от които е образуван УПИ XXV-281, е
одобрено изменение в кадастралната карта със
заповед № КД-14-22-148 от 23.11.2009 г. на началника на СГКК – София, като са заличени ПИ с
идентификатори 68134.4082.271 и 68134.4082.281 и
са образувани ПИ с идентификатори 68134.4082.74,
75, 85, и изменение със заповед № КД-14-22-84 от
26.03.2010 г. на началника на СГКК – София, като
са заличени ПИ с идентификатори 68134.4082.74,
68134.4082.75 и 68134.4082.85 и са образувани ПИ
с идентификатори 68134.4082.6004, 6005, 6007.
Поземлен имот с идентификатор с 68134.4082.6004
е образуван от частите на горните имоти, попадащи в проектен УПИ XXV-281 – „За обществено
обслужване“.
Поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6005
попада в уличната регулация, за която ПУП, одобрен с Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, е влязъл в сила и същият
е дарен на Столичната община.
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Представена е комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, от която се установява, че имот с
идентификатор 68134.4082.6004 е идентичен като
граници с границите на проектен УПИ XXV281 – „За обществено обслужване“, изключен от
обхвата на одобряване с т. 1 на Решение № 551
по протокол № 49 от 29.07.2009 г. на СОС.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
А дминистративното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 3Е, УПИ XXV,
е проведено като част от производството по
одобряване на цялостния ПРЗ на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС. УПИ XXV от кв. 3Е попада в териториалния обхват на допускането за
изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите
лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и е проведено обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1 ЗУТ, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 1 от Решение № 551 от 29.07.2009 г. УПИ
XXV, кв. 3Е, е изключен от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, съответно
окончателен договор за прехвърляне на частта от
имот 4082.271, което прави фактическия състав
недовършен в тази си част.
С представянето на горните нотариални актове се установява, че проектен УПИ XXV-281
е собственост на едно лице, като вместо предварителен договор е представен нотариален акт за
собственост върху придадената част.
Предвид горното е налице и последният елемент от фактическия състав за одобряването на
УПИ XXV, кв. 3Е, м. Младост 1.
С настоящия проект УПИ XXV се отрежда за
имота по действащата кадастрална карта – УПИ
XXV-6004 – „Зa обществено обслужване“. Пром яната само в номераци ята на имотите не
прави регулацията на УПИ XXV различна от
процедираната в производството по одобряване
на цялостния план.
Отреж дането на У ПИ X X V за имота по
действащата кадастрална карта е в съответствие
с изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изходът) към улица на УПИ XXV6004 – „Зa обществено обслужване“, се осигурява
по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното
предназначение „за обществено обслужване“ е
допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 15, ал. 3 ЗУТ, т. 15 от приложението към чл. 3,

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-108 от
21.10.2008 г., т. 11, и Решение № 551 от 29.07.2009 г.
на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на
УПИ ХХV-6004 – „За обществено обслужване“,
кв. 3Е, м. Младост 1, район „Младост“, по сините и червените линии, букви и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът за
застрояване за УПИ XXV, кв. 3Е, м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
3383
РЕШЕНИЕ № 211
от 10 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-181 от 13.09.2012 г. от Асен Евтимов
Кръстанчев, Евтим Асенов Евтимов, Цветанка
Асенова Евтимова, Лазар Петров Йорданов,
Стоян Янев Янев, Виолета Петрова Йорданова
с искане за разрешаване изработване на проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план-изменение на плана за регулация в обхвата
на УПИ XVIII-1425, УПИ XIX-1425, УПИ ХХ1424 и УПИ XXI-1424 и задънена улица от о.т.
284 – 283, кв. 10, в.з. Банкя.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението, копие на нотариален акт
№ 66, том 88, дело № 17111 от 17.09.1975 г., копие
на нотариален акт № 194, том XII, дело № 2257 от
29.10.1960 г., определение по дело № 2286/1980 г.
на СРС, копие на нотариален акт № 66, том XIX,
дело № 2997 от 28.07.1981 г., копие от нотариален
акт № 1, том II-I, рег. № 1900, дело № 166 от
15.12.2006 г., скица № АГ-94-В-276 от 27.09.2006 г.
за УПИ ХХ-1424 и УПИ XXI-1424, издадена от
район „Банкя“, комбинирана скица по реда на
чл. 16, ал. 3 ЗКИР, скица № 62732 от 10.09.2012 г.
за имот с идентификатор 02659.2191.142, издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър (СГКК).
Искането е разгледано от отделите в НАГ – СО,
и на заседания на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с решение по
протокол № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г., т. 26, е прието.
Със Заповед № РД-09-50-981 от 7.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП – ИПР в
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обхвата на УПИ XVIII-1425, УПИ XIX-1425, УПИ
ХХ-1424 и УПИ XXI-1424 и задънена улица от
о.т. 284 – 283, кв. 10, в.з. Банкя.
С писмо изх. № ГР-94-00-181/2012 от 9.11.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ издадената заповед е изпратена до кмета
на район „Банкя“ за сведение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-181/2012 от
19.04.2013 г. от Асен Евтимов Кръстанчев, Евтим
Асенов Евтимов, Цветанка Асенова Евтимова,
Лазар Петров Йорданов, Стоян Янев Янев, Виолета Петрова Йорданова в НАГ – СО, е внесен
проект за ИПР в допуснатия обхват.
Проектът е разгледан от отдел „Правен“ и е
констатирано, че съществува разминаване между
плана за регулация и кадастралната карта и към
УПИ XVIII-1425 се придава част от уличната регулация, предвид това да се сключи предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-00-181/2012 от 16.07.2013 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ до заявителите са дадени указания по
становище на отдел „Правен“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-181/2012 от
19.04.2013 г. от Виолета Петрова Йорданова в
НАГ – СО, са внесени проекти за ИПР и ПЗ с
корекции в кафяв цвят.
С писмо изх. № ГР-94-00-181/2012 от 15.08.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ до кмета на район „Банкя“ коригираните
проекти са изпратени до кмета на район „Банкя“
за съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № АГ 6602-96 от 21.10.2013 г.
кметът на район „Банкя“ с приложен разписен
лист удостоверява, че проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица.
Със заявление вх. № ГР-94-00-181/2012 от
19.04.2013 г. Виолета Петрова Йорданова изрично
заявява да се одобри проектът само в частта на
плана за регулация.
С решение по т. 8 на протокол № ЕС-Г-94 от
10.12.2013 г. на ОЕСУТ проектът за ИПР на УПИ
XVIII-1425, УПИ XIX-1425, УПИ ХХ-1424 и УПИ
XXI-1424 и задънена улица от о.т. 284 – 283, кв. 10,
в.з. Банкя, е приет със становище да се изпрати
по компетентност на Столичния общински съвет.
При така изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-981 от 7.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на УПИ
XVIII-1425, УПИ XIX-1425, УПИ ХХ-1424 и УПИ
XXI-1424, ПИ с идентификатор № 02659.2191.1424
и № 02659.2191.1425, което се установява от приложените документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
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Действащият регулационен план на м. Гр.
Банкя е одобрен със Заповед № РД-09-60 от
23.02.2005 г. на главния архитект на Столична
община.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проект се изменя вътрешната регулационна
граница между УПИ XVII-1428 и УПИ XVIII-1425
и УПИ XIX-1425 с оглед привеждането є в съответствие с имотна граница на ПИ с идентификатор № 02659.2191.1425 по кадастралната карта.
С оглед на това по отношение на ИПР е налице чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С ИПР по искане на собствениците на УПИ
XVIII-1425, УПИ XIX-1425, УПИ ХХ-1424 и УПИ
XXI-1424 – имотите, предмет на плана, се изменя
задънена улица от о.т. 283 – о.т. 284 с цел осигуряване на лице от 3,5 м към УПИ XIX-1425 и
УПИ ХХ-1424.
Предвид това е налице основанието в чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ за изменението на действащия
регулационен план.
С проекта за ИПР е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ,
тъй като задънената улица о.т. 283 – 284 осигурява достъп до УПИ XIX-1425, УПИ ХХ-1424 и
ширината е котирана 3,5 м.
В съответствие с чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицата на
УПИ XIX-1425 и на УПИ ХХ-1424 са предвидени
с ширината на тупика.
По действащия ОУП на СО обхватът на разработката попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания“ (Жм2). Предвид горното проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред, разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване
на имоти – частна собственост, поради което и на
основание чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската
собственост компетентен да одобри проекта за
плана за регулация е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 115, ал. 1 и 2
ЗУТ, т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г.,
т. 26, протокол № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г., т. 8,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на в.з. Банкя, кв. 10; изменение на улична
регулация между о.т. 285 и о.т. 284; изменение на
задънена улица от о.т. 284 и о.т. 283; изменение
границите на УПИ XVII-1428, XVIII-1425, XIX1425, ХХ-1424 и XXI-1424 по кафявите и зелените
линии, цифри, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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 „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3382
РЕШЕНИЕ № 212
от 10 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпил доклад
с вх. № ГР-08-15-23 от 26.07.2011 г. от главния
архитект на район „Младост“ относно изработване на проект за ПУП – изменение на план за
улична регулация на бул. Ал. Малинов.
Предложението е разгледано от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-93 от 22.11.2011 г., т. 25, като е
взето решение да се издаде заповед за допускане
на устройствена процедура – ИПР, по реда на
чл. 135, ал. 5 ЗУТ в обхвата на кръстовището на
бул. Александър Малинов и ул. Андрей Сахаров
поради констатирано противоречие на одобрения
с Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС план и
съгласувания проект за отсечка на метрото от
станция № 13 до станция № 14, както и с издаденото Разрешение за строеж № 606 от 16.10.2008 г.
за УПИ V-2340 от кв. 5.
Със заявление вх. № ГР-08-15-23 от 9.10.2012 г.
„Ай Си Ен“ – ООД, собственик на УПИ V-2340,
кв. 5г, м. Бул. Ал. Малинов, е поискало да му
бъде разрешено да възложи за своя сметка изработването на проекта за изменение на плана за
регулация на кръстовището на бул. Александър
Малинов и ул. Андрей Сахаров.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 8, том I, рег. № 943, дело № 119 от 1.04.2002 г.,
нотариален акт № 48, том II, рег. № 1999, дело
№ 260 от 28.06.2002 г., договор за дарение № РД567-356 от 8.12.2006 г. на реална част от поземлен
имот № 2340, отреден за улица, скица за УПИ
V-2340, издадена от район „Младост“, скица за
имот с идентификатор 68134.4083.6016 от СГКК,
скица за имот с идентификатор 68134.4083.6017
от СГКК, виза за проектиране в УПИ V-2340
от 15.03.2007 г., Разрешение за строеж № 606 от
16.10.2008 г., протокол за откриване на строителна
линия и ниво, комбинирана скица за пълна или
частична идентичност и мотивирано предложение за ИПР.
Мотивираното предложение е разгледано от
отдели „ТП“, „КТ“, „Правен“, „ИМ“ със становища.
До п ъ л н и т е л н о е п о с т ъ п и л о з а я в л е н и е
вх. № ГР-08-15-23 от 22.10.2012 г. от „Топливо“ – АД, собственик на УПИ I-2036, кв. 5г, м.
Бул. Ал. Малинов, с искане за присъединяване
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към настоящото административно производство.
Към заявлението са приложени: пълномощно,
нотариален акт № 16, том II, рег. № 7479, дело
№ 197 от 18.10.2004 г., скица за УПИ I-2036, издадена от район „Младост“, скица от СГКК за
имот с идентификатор 68134.4083.198, извадка от
действащия ПУП, Разрешение за ползване № 804ПК-1219 от 22.11.2001 г. за строеж: „Газостанция
и офиси, ВиК мрежи на площадка, външни ел.
връзки – кабел 1 kV и ограда“, Разрешение за
строеж № 395 от 28.09.2000 г., комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със Заповед № РД-09-50-957 от 31.10.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на проект за ИПУл.Р на бул. Ал. Малинов – източен локал между о. т. 190 и о. т. 497; основно
трасе между о. т. 493 и о. т. 486; улична регулация
между о. т. 505 и о. т. 10б и ИПР на УПИ I-2036
(за имот с идентификатор 68134.4083.198) и УПИ
V-2340 (за имот с идентификатор 68134.4083.6017),
кв. 5г, м. Бул. Ал. Малинов.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„Младост“ за сведение и изпълнение с писмо
изх. № ГР-08-15-23 от 31.10.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-08-15-23 от 7.11.2012 г.
е внесен за одобряване проект с обяснителна
записка.
Проектът е изпратен до „Държавен вестник“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и до
кмета на район „Младост“ с писма изх. № ГР08-15-23 от 19.11.2012 г.
Съобщението за изработения проект е обнародвано в ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г.
С писмо рег. № УТ-0700-156 от 14.02.2013 г.
проектът е върнат след проведено съобщаване и
обществено обсъждане. В срока по чл. 128, ал. 5
ЗУТ са постъпили 2 бр. възражения – възражение
№ РД-0700-156/11 от 20.12.2012 г. от кмета на район „Младост“ и възражение № РД-0700-156/11 от
20.12.2012 г. от „Билла Недвижимости“ – ЕООД.
В срока, определен със заповед на кмета на
район „Младост“ № РД-06-5 от 7.01.2013 г., е
постъпило 1 бр. възражение № РД-0700-156/11
от 29.01.2013 г. от „Лино Маркетинг“ – ЕООД.
С писмо изх. № ГР-08-15-23 от 24.06.2013 г. е
направено запитване до дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ за проведените процедури по
отчуждаване в обхвата.
С писмо изх. № ИО-6600-36 от 9.07.2013 г. на
вр. и. д. директор на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ се удостоверява, че за ПИ с
идентификатори 68134.4980.198 и 68134.4980.6017
не са провеждани отчуждителни процедури по
регулационен план на бул. Ал. Малинов.
С искане вх. № ГР-08-15-23 от 15.07.2013 г. е
внесено геодезическо заснемане и комбиниран
чертеж за обект ИПР за кръстовище Ал. Малинов и Андрей Сахаров. Геодезичното заснемане
е на съществуващите, изградени улици, светофарни уредби, улично осветление, инженерно
съоръжение на „Метрополитен“ и растителност
в обхвата на предложеното изменение на плана
за регулация. Представен е комбиниран чертеж
между актуалното геодезично заснемане, действащия регулационен план и предложението за
изменението на плана за регулация.
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Проектът с постъпилите възражения е разгледан на заседание на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-55 от 16.07.2013 г., т. 19, като същият е приет.
По постъпилите възражения са взети следните
решения:
1. По в ъ з р а жен ие № РД- 0 70 0 -1 56/11 о т
20.12.2012 г. от к мета на район „Мла дост“:
Видно от представеното геодезично заснемане
съществуващите изградени улици, светофарни
уредби, улично осветление, инженерно съоръжение на „Метрополитен“ и растителност попадат
в обхвата на действащия регулационен план,
одобрен с Решение на СОС № 551 от 29.07.2009 г.,
т.е. към днешна дата изградените на място бул.
Ал. Малинов, светофарните уредби и уличното
осветление не съответстват на крайния етап на
предвиждането на ПУП, влязъл в законна сила.
С предложената промяна на уличната регулация
се предлага ново решение, което, без да влошава транспортно-комуникационните параметри
на бул. Ал. Малинов, запазва профилите на
пътните платна; предлага се само промяна в
геометрията им.
Увеличаването на проектния тротоар от 3 м
на 5,75 м в участъка на УПИ I, УПИ V от кв.
5-Г е част от проектно решение, с което се намаляват необходимите за отчуждаване площи от
ПИ с идентификатори 198 и 6017 и респективно
се намалява общата цена за реализиране на бул.
Ал. Малинов.
2 . По в ъ з ра жен ие № РД- 0 70 0 -1 56/11 о т
20.12.2012 г. от „Билла Недвижимости“ – ЕООД:
Не се уважава. С предложения проект не се
засягат границите на УПИ VII-1775, 1576, 1577,
1830, 1707, 1761, 1829, 1746 от кв. 5-а, собственост
на жалбоподателите.
3. По в ъ з р а жен ие № РД- 0 70 0 -1 56/11 о т
29.01.2013 г. от „Лино Маркетинг“ – ЕООД: Не
се уважава. С предложения проект не се променя
отреждането в обхвата на ПИ с идентификатор
68134.4083.6089, собственост на жалбоподателя,
който попада изцяло в уличната регулация на бул.
Ал. Малинов и е предвиден за отчуждаване. С
предложения проект не се променя отреждането
в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.4083.37,
собственост на жалбоподателя, който попада
изцяло в уличната регулация на бул. Андрей
Сахаров и е предвиден за отчуждаване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Действащият ПР на бул. Ал. Малинов – източният локал между о. т. 190 и о. т. 497 и основното
трасе между о. т. 49а и о. т. 493 са одобрени с
Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет, като същите не са съобразени
с издадените строителни книжа и Разрешение
за строеж № 606 от 16.10.2008 г. за УПИ V-2340,
кв. 5г, м. Бул. Ал. Малинов въпреки приложено
към инвестиционния проект съгласуване по
чл. 133 ЗУТ от проектантите на м. Младост 1.
След съгласуването проектантите не са отразили съгласуваната от тях сграда и с плана за
регулация, одобрен с Решение № 551 на СОС от
2009 г., част от проектната сграда попада в улична
регулация – разширение на бул. Ал. Малинов.
Съгласно чл. 153, ал. 2 разрешението за строеж
губи правното си действие, когато в продължение
на 3 години от влизането му в сила не е започ-
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нало строителство или когато в продължение на
5 години от влизането му в сила не е завършен
грубият строеж, включително от покрива на
сградата.
В настоящия случай към момента на одобряване на уличната регулация в посочения по-горе
обхват, а именно 29.07.2009 г., е изминала помалко от година от издаването на разрешението
за строеж.
Предвид горното разрешението за строеж
за УПИ V-2340 не е било загубило правното си
действие, с оглед на което уличната регулация
е одобрена в нарушение на чл. 125, ал. 5 ЗУТ.
Цитираната разпоредба има императивен
характер и разпорежда в проекта за подробен
устройствен план да се отразяват разрешените
строежи по предходен план, за които разрешенията
за строеж не са изгубили правното си действие,
а промяната в предвиденото застрояване е допустима само със съгласие на възложителя на
строежа, което в конкретния случай не е налице.
Предвид горното за одобряване на проекта
за ПУП – ИПР е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 5 ЗУТ.
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
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствените зони, в които попада проектът,
са Смф и Тти съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2, т. 12 (Смесена многофункционална зона)
и т. 25 (Терени за транспортна инфраструктура – улица, пътища, летище) ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изменение на ПР в посочения обхват се
изменят и регулационни граници на УПИ V-2340
и УПИ I-2036, тъй като същите са прилежащи на
бул. Ал. Малинов, предвид което собствениците
им се явяват заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Съгласие с изменението на ПР от страна на
собствениците на УПИ V-2340 и УПИ I-2036 – „Ай
Си Ен“ – ООД, и „Топливо“ – АД, е налице, което обстоятелство се установява от подадените
заявления за даване на съгласие за изработване
на проект за ПУП, с приложено мотивирано
предложение за ИПР.
С внесения проект се иска ИПР, което се състои
в отреждане на УПИ V и УПИ I за имотите по
кадастралната карта, а именно: поземлени имоти
с идентификатори 68134.4083.6017 и 68134.4083.198.
Обособяват се нови УПИ V-6017 и УПИ I-198.
Кадастралната карта за район „Младост“ е
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК и изменена
по отношение поземлен имот с идентификатор
68134.4083.6017 със Заповед № КД-14-22-253 от
23.09.2010 г. на началника на СГКК – София, а
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действащият план за регулация е одобрен със
Заповед № РД-09-50-778 от 27.12.1999 г. Одобряването на същата се явява съществена промяна
в устройствените условия, при които е съставен
действащият план.
Пред ви д г орно т о е на л и це основа н ие т о
за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2, т. 2 ЗУТ – одобряване на
кадастрална карта за територията, и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУ Т – съгласие на собствениците
на имоти с идентификатори 68134.4083.6017 и
68134.4083.198 – предмет на плана.
Проектът отговаря на ОУП на СО/2009 г. и
устройствена зона „Смф“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Съгласно правомощията, предвидени в чл. 21,
ал. 7 ЗОС, органът, компетентен да одобри подробния устройствен план, е Столичният общински
съвет – проектът предвижда промяна в улична
регулация на бул. Ал. Малинов от о.т. 190 до
о.т. 497; от о.т. 49А до о.т. 493; от о.т. 505 до о.т.
10б по бул. Андрей Сахаров, от което следва
отчуждаване на площи от ПИ с идентификатори
198 и 6017.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5, чл. 125, ал. 5,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 12 и 25 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация на
бул. Ал. Малинов – източен локал между о.т. 190
и о.т. 497; основно трасе между о.т. 49а и о. т. 493;
улична регулация между о.т. 505 и о.т. 10б по зелените и кафявите линии, цифри и зачертавания,
съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за регулация на м.
Бул. Ал. Малинов, кв. 5г; изменение границите
на УПИ I-2036 и преотреждането му в УПИ
I-198; изменение границите на УПИ V-2340 и
преотреждането му в УПИ V-6017 по зелените и
кафявите линии, цифри и зачертавания, съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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 „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3385
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1. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС10 от 15.05.2014 г. на Община Велико Търново,
област Велико Търново, за: „Регионална система
за управление на отпадъците в регион Велико
Търново“, землище на с. Шереметя, община Велико Търново. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез министъра на инвестиционното проектиране.
3520
2. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РзС-11 от 15.05.2014 г. на Община Велико Търново, област Велико Търново, за: „Довеждаща
и отвеждаща техническа инфраструктура към
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ на територията
на землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, и на с. Драгижево, община Лясковец.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез министъра на инвестиционното проектиране.
3519
6. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-12 от 21.05.2014 г. на ДП
„НКЖИ“ – ЖП Секция Г. Оряховица, за строеж:
„ЖП линия № 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово, междугарие Кръстец – Радунци от км 204
+050 до км 211+530 (включително тунели № 20,
21 и 22) по ІV главна жп линия – реконструкция“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МИП.
3549
13. – Министърът на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава,
че е издал Разрешение за строеж № РС-25 от
16.05.2014 г. на „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД,
за обект „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7 в „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД,
с местонахождение УПИ I-1, 2, 3, 4, кв. 1 по
ПРЗ на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в землището на
с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
3462
23. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за академична длъжност
професор за цивилен служител в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“ (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“),
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по учебните дисциплини „Национална и международна сигурност“ („Социалнополитически
аспекти на сигурността“, „Енергийна сигурност
и геополитика“), „Международни отношения и
проблеми на сигурността“, „Русия и глобалната
сигурност“ и „Сравнителна политология“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите за
участие в конкурса са определени със заповед
№ 3ПУПД-26-121 от 14.05.2014 г. на началника
на Военна академия „Г. С. Раковски“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
3495
49. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
2.2. История и археология (стара история и
тракология); доценти по: 4.1. Физически науки
(астрономия и астрофизика) – един; 4.3. Биологически науки (зоология на безгръбначните
животни – ентомология) – един; 4.1. Физически
науки (геофизика) – един; 4.3. Биологически науки
(клетъчна биология) – един; 4.6. Информатика и
компютърни науки (бази от данни) – един; 4.3.
Биологически науки (микробиология и микробна екотоксикология) – един; 4.6. Информатика и
компютърни науки (компютърни системи и технологии) – един; главни асистенти по: 2.1. Филология (полски език) – един; 4.1. Физически науки
(оптика) – един; 4.5. Математика (вероятности и
статистика) – един; 2.1. Филология (приложна
лингвистика – английски език) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи – в ректората, стая 108,
София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.: 987-3634; 02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17,30 ч.
3524
16. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за доцент по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електрически машини“ – един, към катедра „Електрически машини“ – ЕФ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
Техническия университет – София – каб. 12222,
тел. 965 23 70.
3467
80. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за главни асистенти: в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство (поп и джаз музика – инструмент, джаз
импровизация и камерна музика) – един; в област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (триизмерно компютърно проектиране и визуализация
на интериорни пространства) – един; в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
(анимация) – един; в област на висше образование
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3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.:
8110235, 8110215.
3550
416. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности:
1. професор в професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Опазване и съхраняване на КИН на
етническите и етнорелигиозните общности в
България) за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“; 2. професор в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Мениджмънт на художественото наследство) за нуждите на катедра
„Културно-историческо наследство“; 3. професор
в професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Автоматизирани системи
за обработка на информация) за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“;
4. доцент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Управление на интелектуалната собственост в
университетска информационна среда) за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“;
5. доцент в професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Интелектуални модели и комуникации)
за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“; 6. доцент в професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Философска антропология. Философия
на съзнанието) за нуждите на Департамента
по общообразователни дисциплини; 7. главен
асистент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Комуникации и управленски модели) за нуждите
на катедра „Комуникации и информиране“; 8.
главен асистент в професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Комуникации и модели за вземане на
управленски решения) за нуждите на катедра
„Комуникации и информиране“; 9. главен асистент
в професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Софтуерен инженеринг)
за нуждите на катедра „Компютърни науки“; 10.
главен асистент в професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Информационен мениджмънт) за нуждите
на Института за научни изследвания и обучение
на докторанти, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите
се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 119,
стая 111, тел. за справки – 971 80 17, www.unibit.bg.
3564
415. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за докторанти – редовна и задочна
форма на обучение, български граждани, през
учебната 2014/2015 г. по докторски програми:
1. Книгознание, библиотекознание и библио
графия – 4 бр. редовно и 2 бр. задочно; 2. Органи-

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

зация и управление извън сферата на материалното
производство – 4 бр. редовно и 15 бр. задочно; 3.
Културно-историческо наследство в съвременна
информационна среда – 6 бр. задочно; 4. Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление – 2 бр. редовно и 6 бр. задочно.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документите се подават на адрес: бул.
Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 971 80 17, www.unibit.bg.
3563
33. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. „Биологически
науки“, научна специалност 01.06.12. „Микробио
логия“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/715-725.
3469
470. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM 0899 901943.
3468
74. – Институтът по металознание, съоръ
жения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с
Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по
научната специалност 5.10. Химични технологии
(технология на силикатите, свързващите вещества
и труднотопимите неметални материали) за нуждите на секция № 4 „Технологии и съоръжения за
неметални материали“ към института със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 4626228.
3493
61. – Институтът по декоративни растения
(ИДР) – София, към Селскостопанската академия
обявява конкурси за заемане на академичните
длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Декоративни растения“; доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Декоративни растения“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – в
ИДР – София, на адрес: 1222 с. Негован, София,
тел. 02/936 60 44, справки и в сайта на ИДР:
www.iop.alle.bg.
3494
29. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурси
за: професор в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, в професионално
направление 7.1. Медицина, по научната специалност 01.06.13 Вирусология за нуждите на
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отдел „Вирусология“; доцент в област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт, в
професионално направление 7.1. Медицина, по
научната специалност 01.06.13 Вирусология – за
нуждите на отдел „Вирусология“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов 26, тел. 02/846-83-07; 02/843-21-75.
3525
862. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Подземен свързващ електропровод 20 kV
за фотоволтаична централа в ПИ № 53597.9.18,
животновъдна ферма, през ПИ № 015006, пасище,
мера, в землището на с. Опанец, община Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Добричка, стая
229, в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3535
79. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед
№ ДС-ЗД-116 от 3.04.2014 г. е одобрен технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 23.05.2014 г. за линеен обект
от техническата инфраструкту ра: „Подземен
електропровод – кабелна линия (КЛ) 20 kV за
присъединяване на КоГЕЦ „Коген Загоре“ към
електроразпределителната мрежа – от УПИ III375, кв. 58, с. Ястребово, община Опан, до стълб
№ 7А на въздушна линия (ВЛ) 20 kV „Птицекомбинат“, намиращ се в землището на с. Загоре,
община Стара Загора“, с възложител на обекта
„Коген Загоре“ – ООД, ЕИК 123755105, със седалище и адрес на управление с. Ястребово, община
Опан, област Стара Загора, представлявано от
Богомил Любомиров Манчев – управител. Обектът е трета категория, буква „б“ съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1
от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. Местоположение на електропровода:
В землището на с. Ястребово, община Опан: в регулация № 000110 – съсобственост, за път от репуб
ликанската пътна мрежа № 000013 – държавна
публична собственост, друг вид недървопроизводителна горска площ № 000096, 000097 – държавна
частна собственост, пасище № 000091 – общинска
публична собственост, нива № 014001 – частна
собственост, селскостопански, горски, ведомствен
път № 000016, 000023, 000024, 000095 – общинска публична собственост, отводнителен канал
№ 000026, 000081 – държавна частна собственост, напоителен канал № 000049 – държавна
частна собственост, 000418 – общинска публична
собственост. В землището на с. Бъдеще, община
Стара Загора: друг вид дървопроизводителна
гора № 110105, 110112, 112072, 112066 – държавна
частна собственост, за път от републиканската
пътна мрежа № 000019, 000109, 000126 – дър-
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жавна публична собственост, водно течение,
река № 000015 – държавна публична собственост, селскостопански, горски, ведомствен път
№ 000021, 000058, 000061, 000064, 000265, 000274,
000306, 000115 – общинска публична собственост,
отводнителен канал № 000145 – държавна частна
собственост, напоителен канал № 000176, 000177,
000178, 000189, 000222 – общинска публична
собственост, в регулация № 000001 (по източния
тротоар на улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 113–
о.т. 21 – о.т. 17 – о.т. 16 – о.т. 1 5 – о.т. 13 –
о.т. 12 – о.т. 11 – о.т. 10) – съсобственост, друг
вид земеделска земя № 000285 – общинска частна
собственост, пасище № 000292 – общинска частна
собственост, 000323 – общинска публична собственост. В землището на с. Загоре, община Стара
Загора: нива № 089008 – частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път № 000274,
000278 – общинска публична собственост, за местен път № 000276 – общинска публична собственост, води и водни площи № 000368 – държавна
частна собственост. Общата дължина на трасето
от УПИ III-375, кв. 58, с. Ястребово, община Опан,
до стълб № 7А на въздушна линия (ВЛ) 20 kV
„Птицекомбинат“, намиращ се в землището на
с. Загоре, община Стара Загора, е 7162,65 м. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта и разрешението за строеж могат да бъдат обжалвани от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Стара Загора пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
им в „Държавен вестник“.
3546

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че e постъпила искова молба от Цанка Николова
Гущерова срещу Постановление № 80 от 2013 г.
на МС в частта на § 34, по която е образувано
адм. д. № 5319/2014 г. по описа на седмо отделение
на Върховния административен съд.
3466
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 247/2014 г.
по протест на районен прокурор при Районна
прокуратура – Монтана, срещу чл. 19а от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Монтана. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – районен
прокурор при Районна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 247/2014 г. е насрочено за 27.06.2014 г. от 10,40 ч.
3464
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 250/2014 г.
по протест на районен прокурор при Районна прокуратура – Монтана, срещу чл. 20 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, приета с Решение № 32
по протокол № 5 от 18.02.2008 г. на Общинския
съвет – с. Георги Дамяново. Конституирани стра-
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ни по делото са: протестираща страна – районен
прокурор при Районна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно
дело № 250/2014 г. е насрочено за 11.07.2014 г.
от 10,15 ч.
3522
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 248/2014 г.
по протест на районен прокурор при Районна
прокуратура – Монтана, срещу чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – районен
прокурор при Районна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 248/2014 г. е насрочено за 11.07.2014 г. от 10 ч.
3552
Административният съд – Пловдив, второ отделение, Х състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на административен акт – чл. 28 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги за територията
на община „Марица“, от страна на жалбоподателката Мария Тодорова Аврейска срещу ответника
по делото Общинския съвет „Марица“, по което
е образувано адм.д. № 1191 по описа за 2014 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 24.09.2014 г. от 10 ч.
3433
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Бетатур“ – ООД,
София, обективирано в жалба против чл. 19,
ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, по която е образувано адм.д.
№ 294/2014 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 9.07.2014 г. от 10 ч.
3463
Берковският районен съд, 3 граждански състав, уведомява Людмила Николаевна Ангелова,
родена на 27.11.1947 г., Ирина Владимирова
Ангелова, родена на 17.02.1981 г., гражданство
СССР, и Явор Владимиров Ангелов, роден на
21.05.1983 г., гражданство Руска федерация, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че са ответници по гр.д. № 644/2013 г., образувано
по предявен от Цецко Димитров Кирков иск по
чл. 341 ГПК, и им указва в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
явят в канцеларията на БРС, Берковица, пл. Й.
Радичков 2, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще им бъде назначен особен
представител.
3555
Добричкият районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата Ивелина Димитрова Станева с постоянен адрес в България – Добрич,
ж.к. Балик № 13, вх. В, ет. 6, ап. 23, и с настоящ
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адрес в Германия, неизвестен на ищеца, да се
яви в канцеларията на Добричкия районен съд,
гражданско деловодство, Добрич, ул. Константин
Стоилов 7, ет. 2, стая 210, за да получи препис от
исковата молба и приложенията, подадена срещу
нея от Георги Григориев Маринов, съобщение
по чл. 131 ГПК и препис от разпореждане от
8.04.2014 г., по предявен иск с правно основание
чл. 49 СК, за разглеждането на който е образувано
гр.д. № 1013/2014 г. по описа на ДРС, гражданска
колегия, втори състав. В случай че ответницата не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3485
Районният съд – гр. Елин Пелин, призовава
Йордан Петров Букарев, роден на 15.10.1945 г. с
неизвестен адрес, да се яви в съда в 7-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ като
ответник по гр. дело № 1074/2012 г. по описа на
ЕПРС за връчване на препис от искова молба с
вх. № 1609 от 16.11.2012 г. с приложенията, подадена от Лиляна Николова Цекова.
3486
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, II състав, по гр.д. № 70188/2014 г. на основание
чл. 562, ал. 1, т. 2 ГПК кани държателя на временно удостоверение за притежаваните от Петър
Каменов Петров от Монтана 8509 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
акция от капитала на „Май 04 холдинг“ – АД,
ЕИК 821151807, да заяви своите права най-късно до
23.07.2014 г. в 11 ч., за която дата съдът насрочва
заседанието за произнасяне по обезсилването,
като предупреждава държателя, че ако не стори
това, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда
да не се извършват плащания по гореописаната
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 23.07.2014 г. в 11 ч., за която дата да
се призове молителят Петър Каменов Петров от
Монтана с препис от заповедта.
3521
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Мурат Али Айдогду, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 1.07.2014 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 4388/2014 г., заведено от Софка
Павлова Йорданова от Пловдив, за развод. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
3565
Софийският районен съд, гр. колегия, 67 състав, призовава Лиляна Крумова Дерменджиева,
с неизвестен адрес и местожителство, да се яви
в Софийския районен съд – бул. Драган Цанков
6, на 24.06.2014 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр.д. № 23722/2006 г., заведено от Юли Крумов
Дерменджиев, Боркиня Крумова Симеонова и
Спартак Крумов Дерменджиев. Ответницата да
посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3540
Тутраканският районен съд призовава Назми
Бирджан, роден на 1.12.1970 г., с. Зара, област
Сивае, Р. Турция, да се яви в съда като ответник
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение
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по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, във връзка с предявения от
Валентина Георгиева Димитрова-Бирджан иск по
чл. 49, ал. 1 СК по гр. д. № 188/2014 г., както и да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще му назначи особен представител.
3465
Варненският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с определение № 1509
от 14.04.2014 г. и решение № 394 от 17.04.2014 г.
по т.д. № 36/2013 г. съобщава, че: назначава за
постоянен синдик в производството по несъстоятелността на Фондация „Камчийски бряг“,
рег. по ф.д. № 2659/2004 г. по описа на ВОС, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. М.
Дринов 58, ет. 2, ап. 4, Златимир Бориславов
Жечев с адрес Варна, ул. Г. С. Раковски 43, вх. А,
ап. 6. Определя на синдика текущо месечно възнаграждение в размер 500 лв. считано от датата
на встъпването му в длъжност и платимо от
масата на несъстоятелността. Определя за дата
на встъпване в длъжност на постоянния синдик
17.04.2014 г. Препис от определението да се връчи
на синдика, като му се укаже своевременно да
представи пред съда по несъстоятелността акт
за встъпване в длъжност. Определението да се
впише в книгата по чл. 634в ТЗ. Определението
да се впише в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден при ВОС. Спира производството по несъстоятелност на длъжника
Фондация „Камчийски бряг“ – в несъстоятелност,
рег. по ф.д. № 2659/2004 г. по описа на ВОС, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. М.
Дринов 58, ет. 2, ап. 4, на основание чл. 632,
ал. 1 ТЗ. Решението да се впише в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден
при ВОС. Решенито да се впише в книгата по
чл. 634в ТЗ. Решението подлежи на обжалване
пред Варненския апелативен съд в 7-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
3566
Врачанският окръжен съд с определение № 235
от 21.05.2014 г. по т.д. № 55/2014 г. призовава кредиторите на „Равна“ – АД, Враца, да присъстват на
открито съдебно заседание на 17.06.2014 г. в 11 ч.
при следния дневен ред: разглеждане искането
на „Българо-американска кредитна банка“ – АД,
София, за отмяна решение на първо събрание
на кредиторите на „Равна“ – АД, проведено на
29.04.2014 г.
3553
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 15, ал. 3 ЗСН с решение № 148 от 13.05.2014 г.
по ф.д. № 3555/2003 г. вписва следните промени за
„Сдружение за напояване Старосел“ – с. Старосел,
област Пловдив: освобождава Геро Димитров
Попов като член и председател на УС; избира
Петко Тодоров Нейчев за нов член на УС; избира
Атанас Петров Куковски за председател на УС;
вписва нов УС в състав: Атанас Петров Куковски – председател на УС, Геро Ненов Мавров,
Петко Тодоров Нейчев, Делко Видолов Кривошиев,
Никола Данчев Богутов.
3554
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Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-20 състав, т. д. № 2492/2014 г. на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Ирис
БН“ – ЕООД, ЕИК 121750465, София, район
„Сердика“, ул. Козлодуй 4, по т. д. № 478/2013 г.
на СГС, ТО, VІ-8 състав, да се явят в открито
съдебно заседание на 25.06.2014 г. в 10,30 ч., образувано по искане на „Интергео България“ – ООД,
ЕИК 130751469, София 1202, район „Сердика“ ж.к.
Орландовци, ул. 202 № 4, и „Ника Интернешънъл“ – ЛЛС, Ню Йорк, САЩ, за отмяна на решенията на събранието на кредиторите на „Ирис
БН“ – ЕООД, ЕИК 121750465, по т. д. № 478/2013 г.
на VІ-8 състав на СГС. Заседанието ще се проведе
в Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
3491

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
26. – Управителният съвет на сдружение
„Добр и хора за добра кауза“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.07.2014 г. в 10,30 ч. в София, кв. Хаджи Димитър,
ул. Скайлер 73, бл. 194, вх. В, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. освобождаване на членове на сдружението;
3. освобождаване и избор на членове на УС; 4.
промяна на наименованието на сдружението; 5.
промяна на адреса на управление на сдружението;
6. промяна на целите и предмета на дейност на
сдружението; 7. промени в устава на сдружението; 8. организационни въпроси. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе един час
по-късно в 11,30 ч. на същата дата, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
3560
1. – Управителният съвет на Фондация „Образование и развитие“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
фондацията на 14.07.2014 г. в 10 ч. в София, район
„Средец“, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния
дневен ред: 1. прекратяване на Фондация „Образование и развитие“ и обявяване на ликвидация;
проект за решение: ОС прекратява Фондация
„Образование и развитие“ и я обявява в ликвидация; 2. определяне срок на ликвидационното
производство; проект за решение: ОС определя
срок на ликвидационното производство 6 месеца,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на поканата на ликвидатора до кредиторите на фондацията; 3. избор на ликвидатор;
проект за решение: ОС избира Мариана Димитрова
Чалъкова-Миланова за ликвидатор на фондацията;
4. приемане на начален ликвидационен баланс;
проект за решение: ОС приема началния ликвидационен баланс на фондацията; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от
устава на фондацията събранието ще се проведе
на 22.07.2014 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на учредителите на посочения
адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
3436
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб „Рам Байкс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.07.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Дружба,
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бл. 324, вх. Б, ап. 28, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашния управител и избор
на нов; 2. приемане на нови и освобождаване на
стари членове; 3. промяна адреса на управление;
4. изменение на устава; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3490
1. – Председателят на управителния съвет
на Благотворителна фондация за деца „Роналд
Макдоналд България“ – фондация за извършване на общественополезна дейност, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15.1 от устава на
фондацията свиква общо събрание на управителния съвет на 23.07.2014 г. в 15 ч. в седалището на
фондацията в София, кв. Дружба ІІ, бул. Проф.
Цветан Лазаров 48, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на управителния съвет на
фондацията; 2. избиране на нов член на управителния съвет на фондацията; 3. организационни
и процедурни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18.1 от устава на
фондацията общото събрание на управителния
съвет се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
3556
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по фигурно пързаляне „Айс блейд“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на членовете на клуба
на 23.07.2014 г. в 11 ч. в София, район „Изгрев“,
бул. Цариградско шосе 22, бл. 21, вх. А, ет. 3,
ап. 19, при следния дневен ред: 1. проверка на
редовността; 2. избор на председател и членове
на управителния съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Всички отнасящи се до дневния ред документи са оставени
за запознаване на разположение на членовете на
клуба по седалище и адрес на клуба.
3561
70. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.07.2014 г. в 14,30 ч. на адрес:
Софийски университет „Климент Охридски“, Нова
конферентна зала (северно крило, втори етаж),
бул. Цар Освободител 15, 1504 София, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя за извършената
дейност; 2. финансов отчет; 3. утвърждаване на
нови членове на асоциацията; 4. разни. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Регистрацията започва в 13,30 ч. Материалите за провеждане
на общото събрание ще бъдат на разположение
на членовете в офиса на асоциацията в София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 309, от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
3501
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация по ендометриоза и репродукция“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
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30.07.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, при следния
дневен ред: 1. приемане на началния баланс към
датата до започване на ликвидацията на сдружението; 2. приемане на баланса към датата на
приключване на ликвидацията, пояснителния
доклад към баланса и годишния отчет на ликвидатора на сдружението; 3. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на ликвидатора за
дейността му за срока на ликвидацията; 4. вземане
на решение за разпределение на имуществото на
сдружението.
3500
4. – Управителят на СНЦ „Център за изследване и анализи“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 30.07.2014 г. в
14 ч. на следния адрес: София, п.к. 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26Б (комплекс на БАН),
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на нови членове на сдружението;
проект за решение – ОС приема нови членове
на сдружението; 2. вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; проект за решение – ОС променя
седалището и адреса на управление на сдружението; 3. вземане на решение за промяна вида на
дейност на сдружението, като се преобразува в
сдружение за извършване на общественополезна
дейност; проект за решение – ОС приема промяна
във вида дейност, която извършва сдружението,
като определя сдружението да осъществява общественополезна дейност; 4. вземане на решение
за освобождаване на управителя на сдружението
от заеманата от него длъжност; проект за решение – ОС освобождава управителя на сдружението от заеманата от него длъжност; 5. вземане
на решение за избор на управителен съвет на
сдружението; проект за решение – ОС избира
управителен съвет на сдружението; 6. вземане на
решение за приемане на изменения и допълнения
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема измененията и допълненията в устава на
сдружението; 7. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред на заседанието на общото
събрание, са на разположение в седалището на
сдружението. Поканват се членовете на сдружението да присъстват на общото събрание лично
или чрез упълномощен представител.
3502
1. – Управителният съвет на Движението на
хората с увреждания, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.08.2014 г. в
17 ч. на ул. Г. С. Раковски 112, София 1000, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността за 2013 г.; 2. приемане на тригодишен
план за дейността на сдружението – проекти,
прог рами, инициативи, кампании, медийни
блокове; 3. приемане на тригодишен финансов
план за дейността на сдружението; 4. приемане
на дългосрочна стратегия за дейността на сдружението; 5. промяна на устава на ЦПИ; 6. актуализиране на състава на управителния съвет на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3562
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детска радост“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 8.07.2014 г. в 17,30 ч.
в музикалния салон на детското заведение при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
училищното настоятелство; 2. финансов отчет
на средствата на училищното настоятелство; 3.
избор на нови членове на управителния съвет на
настоятелството; 4. представяне на нови членове
на училищното настоятелство и прекратяване
членството на други; 5. приемане на нов устав;
6. разглеждане на други въпроси.
3415
42. – Управителният съвет на Организация
„Дом на науката и техниката“, гр. Гоце Делчев, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.07.2014 г. в 17 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло
море 12А, в залата на дома, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на ДНТ за периода март 2010 г. – март 2014 г.;
2. приемане на бюджета за 2010 г. – 2013 г. и
приемане на план-бюджет за 2014 г.; 3. обсъждане на предложения и приемане на промени в
устава; 4. освобождаване и избиране на членове
на управителния съвет на ДНТ; 5. предложение
за удостояване със званието „Почетен член“ на
Организация „Дом на науката и техниката“. Всеки
редовен член на организацията съгласно чл. 15,
ал. 1 и 2 от устава на ДНТ може да участва в
общото събрание с упълномощени представители – физически лица, които удостоверяват това си
право с протокол от проведеното общо събрание,
което ги е избрало. Регистрацията ще се извърши
на 15.07.2014 г. от 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3523
63. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“,
гр. Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква редовно
годишно общо отчетно събрание на 22.07.2014 г.
в 18 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане 18, ет. 3, заседателна зала на Община Лъки, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет за периода от 24.07.2013 г. до
21.07.2014 г.; 2. одобряване на извършените разходи за дейността на СФК „Лъки – 2004“ за същия
период от време; 3. освобождаване на членове
на сдружението или на управителния съвет; 4.
приемане на нови членове на сдружението или
на управителния съвет; 5. приемане на бюджет на
ФК „Лъки – 2004“ за състезателната 2014/2015 г.;
6. разни (въпроси и питания), свързани с дейността на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава
събранието ще се проведе от 19 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
3443
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб „Миньор“ –
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22
от устава свиква на 9.09.2014 г. в 18 ч. в Спортна
зала „Борис Гюдеров“ в Перник общо събрание
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при следния дневен ред: 1. отчет на УС на ВК
„Миньор“ за дейността на сдружението през
отчетния период; 2. представяне и приемане
на финансов отчет на сдружението за изтеклия
период; 3. промени в устава на сдружението; 4.
освобождаване на досегашни членове на сдружението и приемане на нови; 5. избор на нов управителен съвет и председател; 6. приемане бюджет
на ВК „Миньор“ – Перник, за 2014 – 2015 г.; 7.
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
независимо от броя на присъстващите членове
на общото събрание.
3489
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
НУ „Христо Ботев“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.07.2014 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Зайчар
7, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. други.
3414
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Пловдив Айкидо клуб – Дайдо Кан“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 22, ал. 1 от
устава на сдружението и протокол от заседание на управителния съвет на сдружението от
20.05.2014 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.07.2014 г. в 18 ч. на адрес:
Пловдив, бул. Дунав 4, ет. 9, ап. 41, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; прекратяване на членството на
сегашни членове на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет; определяне на мандат
на новоизбрания УС и избор на председател на
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага за след 1
час, след което се провежда независимо от броя
на присъстващите членове.
3557
4. – Управителният съвет на БК „Вихрен“,
гр. Сандански, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 – 30 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
22.07.2014 г. в 10 ч. в гр. Сандански, ул. Солунска
6, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на събранието; 2. определяне на мандата на
УС; 3. приемане на промени в устава; 4. изготвяне
на нов устав и неговото утвърждаване. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 31, ал. 1
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч.
3558
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Алеко“, гр. Средец, с решение от
20.05.2014 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.07.2014 г. в 18 ч. в хижа
„Божура“ – гр. Средец, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. промени в устава на ТД „Алеко“; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3487
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Пламена Станчева Тасева – ликвидатор на
сдружение „Агенция за регионално развитие“,
Търговище, на основание чл. 35 във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 20.07.2014 г. в 10 ч. в Търговище, ул. Христо
Ботев 9А, при следния дневен ред: 1. приемане
на счетоводния баланс и отчета на сдружението
към датата на започване на ликвидацията; 2.
приемане на заключителния счетоводен баланс
и финансов отчет на сдружението; 3. вземане на
решение на общото събрание за приемане на
доклада на ликвидатора, поясняващ счетоводния баланс и отчета на сдружението към датата
на прекратяването му; 4. вземане на решение
на общото събрание за приемане на отчета на
ликвидатора за извършената от него ликвидация;
5. вземане на решение относно освобождаване
на ликвидатора от отговорност; 6. други. 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.
3416
4. – Управителният съвет на НССНГ „Горо
владелец“, Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
19.09.2014 г. в 16 ч. в хижа „Момчил юнак“,
с. Момчиловци, област Смолян, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
НССНГ „Горовладелец“; 2. приемане на нови
членове; 3. изключване на членове (неплатили
членски внос); 4. отчетен доклад на управителния
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съвет за 2013 г.; 5. отчетен доклад на контролния
съвет за 2013 г.; 6. определяне размера на членския
внос; 7. избор на ръководни органи: председател;
управителен съвет; контролен съвет; 8. други.
Регистрация на присъстващите – от 15,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 28, ал. 1 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
3488
Елена Тонева Иванова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Ера“ – Монтана, в ликвидация по ф.д. № 320/2003 г. на
Окръжния съд – Монтана, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
3559
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави поправка на следната техническа грешка в Решение № 1555 от 21.03.2014 г.
на Надзорния съвет на СОАП за обявяване на
публичен търг с явно наддаване за продажба
на пакет от 1197 акции, общинска собственост,
представляващи 34 % от капитала на „Спортноразвлекателен комплекс „Корали“ – АД, София
(ДВ, бр. 31 от 2014 г.): Номерът на решението да
се чете „1155“.
3513

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.:
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